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4. SCOP

Procedura stabilegte regulile gi responsabilitSlile pentru acordarea burselor

studenlilor romani, studenlilor din Uniunea EuropeanA, studenlilor din Spatiul Economic

European 9i Confederatia,,Elveliand inmatriculali la cursurile cu frecventd, cu 9i fdri taxd,
in ciclurile de invdldmdnt de licenld gi de master la Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe
Asachi" din lagi,

5. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedure se aplicd in cadrul Universitdtii Tehnice "Gheorghe Asachi" din
lagi.

6. DOCUMENTE DE REFERINTA

6.1 Legislatie primari
6,1.1 Legea educaliei nalionale nr.1l 2011, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei nr.1B

din 10 ianuarie 2011, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
6.1.2legea pentru acordarea burselor de merit olimpic international al elevilor premiati la

olimpiadele gcolare internationale nr.235 din 7 decembrie 2010, publicatd in
Monitorul Oficial al Romdniei nr. 831 din 13 decembrie 2010;

6.1.3Norme metodologice de aplicare a Legii nr.23512010 pentru acordarea burselor de
merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele gcolare internalionale,
publicate in Monitorul Oficial al Romdniei nr. 225 din 31 martie 2011;

6.l.AHotdrdrea Guvernului nr, 146712008 privind acordarea unor mdsuri de sprijin
familiilor afectate de explozia care a avut loc in data de 15 noiembrie 2008 la

Exploatarea Minierd Petrila, judetul Hunedoara, publicatd in Monitorul Oficial al

Romdniei nr. 780 din 21 noiembrie 2008, cu modificdrile ulterioare prin H.G.

nr.32l3O ianuarie 2013, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei nr. 72 din 04

februarie 2013;
6.1 .5 HotirArea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii

unor studenli cu domiciliul in mediul rural, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei
nr, 669 din 27 iulie 2005; Norme metodologice de aplicare a Hotdrdrii Guvernului
nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenli cu

domiciliul Tn mediul rural, 8 sept.2005;
6.1,6Ordinul MECTS nr. 4923 din 8 septembrie 2005 privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Hotdrdrii Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind

acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural, publicat

in Monitorul Oficial al RomAniei nr. 859 din 23 septembrie 2005; \
6.1.7Legea nr.26312010 privind sistemul unitar de pensii publice, pubiicatd in Monitorul

Oficial al Romdniei nr. 852 din 20 decembrie 201Q;
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6.1.8Ordinul MECTS nr. 3666 din 30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor gi

obligatiilor studentului, publicat in Monitorul Oficial al RomAniei nr.225 din 4 aprilie
2012:

6.1.9Hotirdrea Guvernului nr.1004 din 10 septembrie 2002 privind stimularea elevilor 9i
studenlilor care au primit distinclii la olimpiadele gcolare internalionale organizate
pentru invdfdmdntul preuniversitar gi a doctoranzilor care au oblinut rezultate
deosebite in activitatea de cercetare;

6.1.10Legea nr.19117 martie 2000 privind sistemul public de pensii gi alte drepturi de
asigurdri sociale;

6.1.11Legea nr.116 din 15.03.2002 privind prevenirea gi combaterea marginalizdrii
sociale

6.1.12 Codul familiei actualizat in 2011;
6.1.13Ord.MEN N.339212017 - Stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor gi a

altor forme de sprijin material pentru studenlii gi cursanfii din invildmdntul superior
de stat, invSldmAnt cu frecventd, publicat Tn M.O. nr.155102.03.2017;

6.1.14 Legea nr.13712017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenld a Guvernului
nr.212017 privind unele mdsuri fiscal-bugetare, precum gi modificarea 9i
completarea unor acte normative (Art.l, punctul 9);

6.1.15 Ord.MEN nr.4104121.06.2017 privind modificarea gi completarea Anexei la
Ord.MEN nr.3392127.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a
burselor gi a altor forme de sprijin material pentru studentii gi cursanlii din
invdtdmAntul superior de stat, Tnvdfdmdnt cu frecventd, publicat in
M. O. nr.44 41 1 4.06.2017 :

6.1.16Ord.MEN nr.4366/13.07.2017 pentru modificarea anexei la Ord.MEN nr.339212017
privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor gi a altor forme de sprijin
material pentru studenfii gi cursanfii din invdldmrintul superior de stat, invdldmAnt
cu frecvenld, publicat in M.O., partea 1119.07.2017.

6.1.17 Adr.MEN nr.41249124.11.2017 privind calcul venituri bursd socialS

6.2 Legislatie secundari
6.2.1 OSGG 4001 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial pentru

entitdlile publice (cu modificdrile gi completdrile ulterioare)

6.3 Alte documente, inclusiv reglementiri interne
6.3.1Contractul institulional anual al Universitdfii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi,
incheiat cu Ministerul Educatiei Nafionale

. DEFIN ABREVIER
Nr.
crt. Termenul Definifia gi/sau, daci este cazul, actul care definegte termenul

1 Bursd

Aloca[ie bdneascd (lunard) acordati de stat, de o institulie etc. unui elev sau
unui student, pentru a-gi acoperi cheltuielile de intretinere in timpul studiilor ori
unor cercetitori, cadre didactice etc. pentru specializare sau perfeclionare.

2. Fond
Valoare materiald reprezentatd prin bani sau alte
acumulate sau rezervate in vederea unui anumit scop(ex:

bunuri economice,
acordare de burse).\

Licentd
Titlu oblinut, in baza unui examen, la. terminarea dtudiilor superioare;
examenul dat pentru obtinerea acestui titlu.

4. Master
Titlu universitar, preceddnd pe cel de doctor, care se acordd la unul sau doi
ani dupd terminarea facult5fli.
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5 Control intern

Ansamblul politicilor gi procedurilor concepute gi implementate de citre
managementul gi personalul entititii publice, in vederea furnizdrii unei
asiguriri rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entititii publice intr-un mod
economic, eficient gi eficace; respectarea regulilor externe gi a politicilor gi

regulilor managementului; protejarea bunurilor gi a informatiilor; prevenirea gi

depistarea fraudelor 9i gregelilor; calitatea documentelor de contabilitate gi

producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul
financiar si de manaqement.

Asigurarea calitdtii
Parte a managementului caliti[ii, concentratd pe furnizarea increderii cd
cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.

Proces
Ansamblu de activititi corelate sau in interac[iune care transformi elemente
de intrare in elemente de iesire.

Procedurd/regulamenV
instructiune de lucru

Prezentarea formalizatd, in scris, a tuturor pagilor ce trebuie urma[i, a
metodelor de lucru stabilite 9i a regulilor de aplicat in vederea realizdrii
activitdtii, cu privire la aspectul procesual.

Edi[ie a unei proceduri
operationale

Forma initiali sau actualizatd, dupd cal, a, unei proceduri opera[ionale,
aprobatd gidifuzatd.

10.
Revizia in cadrul unei
edi[ii

Actiunile de modificare, addugare, suprimare sau altele asemenea, dupd caz,
a uneia sau a mai multor componente ale unei edilii a procedurii operalionale,
actiuni care au fost aprobate si difuzate.

11. Compartimentul

Subdiviziune organizatoricd formati prin gruparea, pe baza unor criterii
obiective, a unui numdr ralional de posturi aflate sub o autoritate unici, in
cadrul careia se realizeazd, in mod permanent, un ansamblu relativ omogen
de sarcini, necesitAnd cunogtinle specializate de un anumit tip gi utilizarea
unor metode sitehnici adecvate.

Abrevierea Termenul abreviat
A Aprobare

Ah Arhivare

Ap Aplicare

E Elaborare

Ev Evidenti
Ex Executi
CA Consiliul de Administratie

CEAC Comisia pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitdtii

D Decide

RP Responsabil de proces

Verificare

8. METODOLOGIE

8.1. DTSPOZTTil GENERALE

Art.1. Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din lagi susline performanla academice
prin burse acordate de la bugetul de stat studentilor inmatriculali cu frecventd in ciclurile
de invdldmAnt licenld 9i master gi asigurd un climat de echitate prin burse sociale gi alte
forme de sprijin material, pentru studentii proveniti din medii socio-economice
defavorizate. 

, *,
Art.2. Studentii care pot beneficia de bursd sunt ceteleni cu-domiciliul stabil in Romdnia,
cetaleni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apa(indnd Spatiului
Economic European gi ai Confederatiei Elve{iene, care indeplinesc conditiile stabilite de
reglementdrile Tn vigoare.
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Art.3. Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat, operatorii economici,
organizatiile nonguvernamentale pot acorda burse, pe bazd de contract sau alte forme de
sprijin studenlilor in condiliile precizate de Legea nr.376/2004 gi a instrucliunilor de
aplicare a acesteia conform OMEC nr.537112004.

Art.4. Studenlii pot beneficia gi de alte burse finanlate din veniturile proprii ale universitetii,
respectiv ale facultdtilor.

Art.5. Bursele, indiferent de categorie, se acordd pe toate perioada anului universitar (12
luni) pentru persoanele care au calitatea de student''.

Art.6. Studenlii inmatriculali in ultimul an de studii ale ciclurilor de studii de licenta sau de
master, care beneficiazd de orice tip de bursd in ultimul semestru de studii al respectivului
ciclu, li se vor acorda acelagi tip de bursd/burse pand la susfinerea examenului de
finalizare a studiilor (sesiunea curente de suslinere a examenului de finalizare a studiilor gi
nu mai mult de finalizarea anului universitar).

8.2. FONDUL DE BURSE

Art.7. - 1. Fondul de burse al Universitetii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi este
proporlional cu numdrul de studenti inmatriculali la programele de studii universitare cu
frecventd, fdrd taxe de studii, la ciclurile de invitdmdnt de licentd gi de master.
2. Fondul de burse al universitSlii este stabilit prin contract institulional.

Art.8. Fondul de burse pentru universitate este rezultatul produsului dintre cuantumul
alocat conform legii gi numerul de studenli de la buget (licentd+master).

Art.9. Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse gi protecfie sociald a
studentilor este de 201 lei/lund/student de la invdldmrintul cu frecvenld, fdrd taxd, pentru
intreaga perioadd a anului universitar (12 luni, conform Legii nr.137l iunie 2017).

Art.10. Universitatea Tehnici ,,Gheorghe Asachi" din lagi gi facultdtile din cadrul
universitdtii pot suplimenta fondul pentru burse provenit de la bugetul de stat, pentru
fiecare categorie de burse,^cu fonduri provenite din veniturile proprii extrabugetare in limita
posibilitdlilor gi a existentei acestor resurse proprii.

Art.11. Repartifia fondului de burse pe facultdli se face direct propo(ional cu numdrul de
studenli de la ciclurile de studii licenld gi master aflali la buget, in limita fondului disponibil
prin Decizia Consiliului de Administrafie.

Art.12. Orice fond suplimentar existent in soldul de burse al universitalii 9i deschis cu
aprobarea Ministerului Educa[iei Nalionale se repartizeazd pe facult5li conform Art.1 1 .

1) Persoana admisd la un program de studii universitare de licenld, master sau doctorat are
calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe intreaga perioadd a prezen[ei sale in
cadrul programului, respectiv de la inmatriculare pAnd la sustinerea examenului de
finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai pulin .perioadele de intrerupere a studiilor
(Legea nr.1 l2Q1 1, art.142, alin.7).
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Art.13. Facultd[ile din cadrul UniversitSlii Tehnice,,Gheorghe Asachi" din lagi pot repartiza
fondul de burse alocat pe cicluri de invdldm6nt (licenld, master) pe specializdri gi ani de
studii, direct propo(ional cu numirul de studenli de la cursurile de zi - buget.

Art.14. Fondul de burse al facultdtilor se poate repartiza pe categorii de burse.

Art.15. Facultdlile vor repartiza pentru categoria de burse sociale un fond de minimum
30% din fondul total de burse stabilit de universitate pentru fiecare facultate.

Art.16. in cazul in care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat in
intregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performantd sau de merit.

Art.17. Destinalia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi
schimbatd.

Art.18. Facultdlile nu pot
universitate.

Art.19. Fondul suplimentar
studenli din fondul bugetului
Administratie.

acorda burse integrale din fondul suplimentar alocat de

8.3. CATEGORil DE BURSE. PERTOADE DE ACORDARE. SURSE DE FTNANTARE

Art.20. Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din lagi acorde in conditiile legii
urmdtoarele categorii de burse:

1, bursd de performante ,,Meritul Olimpic";
2. bursd de performanti;
3. bursd de merit:
4. bursd socialS;
5. bursd sociald ocazionald;
6.bursd speciald;
7. bursd pentru stagii de studii universitare gi postuniversitare in lard / strdindtate;
8. bursd de studiu pentru masterul didactic;
9. alte forme de sprijin material.

Art.21. Perioadele de acordare a burselor gi sursele de finantare sunt urmdtoarele:
1. bursa de performanfi ,,Meritul Olimpic" se acordd lunar pe durata unui an

universitar, sursa de finanlare - alocalie bugetard;
2. bursele de perfomantd se acordd lunar incepdnd cu anul al doilea de studii, in

urma recunoagterii performantelor de cdtre facultdfi, pentru o perioadd de un an
calendaristic,. dar nu mai mult de finalizarea studiilor, sursa de finanlare - alocalie
bugetard; \

3. bursele de merit pentru studenlii de la ciclurile de licenld, anii de'studii l,ll bi lll,
respectiv master anul l, se atribuie lunar pe semestru, pentru intreaga perioadd a
anului universitar, sursa de finanlare - alocatie bugetard, la care se pot adduga 9i
fonduri provenite din venituri proprii; bursele de merit pentru studentii din anii
terminali licenld - anul lV 9i master - anul ll, se acordd lunar pe semestru pAnd la

de burse este destinat completdrii burselor obtinute
de stat, pentru o perioadd de timp aprobatd de Consiliul

de
de
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finalizarea studiilor - sesiunile (iunie - master; iulie - licen[5) precizate Tn calendarul
anului universitar, sursa de finanlare - alocalie bugetard, la care se pot adduga gi
fonduri provenite din venituri proprii;

4. bursa sociale se acorde lunar pe durata unui semestru universitar pentru perioada
unui an unversitar sau pane b finalizarea studiilor pentru anii terminali, sursa de
finanlare - alocatie bugetard gi dupd cazdin veniturile proprii ale universitetii sau ale
facultdtii;

5. bursa pentru ajutor social ocazional pentru imbriciminte gi inciltiminte se
poate acorda aceluiagi student de doud ori in cursul unui an universitar (o singurd
datd pe durata unui semestru universitar), sursa de finanfare - alocatie bugetard gi
dupd caz din veniturile proprii ale universitalii sau ale facultdlii;

6. bursa pentru ajutoi social ocazional de maternitate se acorde o singurd datd in
cursul anului universitar pentru fiecare copil nescut, sursa de finanlare - aloca{ie
bugetard gi dupd caz venituri proprii;

7. bursa pentru ajutor social in caz de deces se acordi o singurd datd in cursul
anului universitar pentru aceeagi situalie;

8. bursa speciali se acordd studentilor astfel:
a) bursa pentru continuarea studiilor cf. Legii nr.11612002 privind prevenirea gi

combaterea marginalizdrii sociale, pentru studenlii care fac parte din familii care
au dreptul la venitul minim garantat gi au 2 sau mai mulli copii, acestea se
acordd din alocalie bugetard sau bugetele locale potrivit legilor bugetare anuale
@rt,2 I, pct. (2) Le gea nr . 1 1 6 | 2002 actualizatd) ;

b) bursa contractuald de studii pentru studenlii cu domiciliul in mediul rural se
acordd lunar, pentru perioada contractuald, pe durata unui an universitar, sursa
de finanlare - alocatie bugetard, cf. H.G. 769/14.07.2005;

c) bursa pentru performanfe cultural - artistice, pentru performanle sportive sau
pentru implicarea in activitdli extracurriculare gi de voluntariat se acordd lunar
pentru perioada unui semestru, sursa de finantare - alocalie bugetard sau dupd
caz ven ituri extrabugetare;

d) bursa internship se acordd lunar pentru perioada unui semestru in care se
desfdgoard activitdti didactice, sursa de finantare venituri proprii ale
universitdlii sau ale facultdtii;

e) bursa pentru excelentd se acordd studentilor in cazul obtinerii unor rezultate
deosebite la coniursurile profesionale sau in alte activitdli utile universitdlii,
pentru o perioadd de timp propusd de Consiliul de Administralie gi aprobatd de
Senatul universitdlii, sursa de finantare fiind veniturile proprii ale universitdtii sau
ale facultdlii, ori alocatie bugetard.

9. bursa pentru stagii universitare gi postuniversitare se acordd pe perioada
mobilitdtilor temporare efectuate in universitdli gi institutii din lard gi strdindtate,
sursa de finantare - alocalie bugetard gi dupd caz din venituri extrabugetare;

8.4. METODOLOGTA $t CRITERilLE DE ACORDARE A BURSELOR

A,rt.22. Bursele de performanfd, bursele de performanld ,,Meritul Olimpic" $i. bursa
contractuald de studii pentru studenlii cu domiciliul in mediul rural se acordd pe durata
intregului an universitar (12 luni) fdrd a fi revizuite semestrial, iar bursele de merit gi

sociale se acordd studenfilor inmatriculali in anul universitar curent pe durata intregului an
universitar (12 luni), cu posibilitatea de a fi revizuite la inceputul semestrului ll, conform
art.21.
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Bursa de performanti

Art.23. Bursele pentru stimularea performanlei, atribuite din fondurile bugetului de stat se
acorde studenlilor pentru rezultate academice deosebite sau pentru implicarea acestora in
activitali extracurriculare gi de voluntariat, potrivit metodologiei proprii a fiecdrei facult6[i.

Art.24. Bursele de performante se atribuie studenlilor care se incadreaze Tn urmdtoarele
criterii:

a) gi-au indeplinit toate obligaliile didactice, prevdzute in planul de invdlimAnt (60
cred ite/an universitar) ;

b) au oblinut rezultate deosebite la Tnvitdture, cu condilia ca media generale a anului
precedent sd fie de minimum 9,60 pentru nivel licenla gi 9,70 pentru nivel master;

c) au obfinut performanle gtiinlifice, inovatie, brevete sa'u au participat la concursuri
profesionale de nivel na[ional gi internafional, respectiv participarea. la sesiuni
gtiintifice;

d) Punctajul pentru stabilirea clasamentului este prezentat in anexa 1.

Art.25. Bursa de performan!5 se acordd una la un numdr de 500 studenli, prin concurs
organizat la nivelul facultdlilor, conform metodologiei proprii. Punctajul se poate stabili
conform anexei 1.

Art.26. Bursele de performanld se pot acorda incepdnd cu anul al doilea de studiu, in
urma recunoagterii performanlelor pentru o perioadd de un an calendaristic, dar nu mai
mult de finalizarea studiilor.

Art.27. La inceputul fiecdrui an universitar, Consiliul facultdtii stabilegte numdrul de burse
de performante gi componenla comisiei de evaluare a candidalilor. Dupd avizarea
propunerilor comisiei, Consiliul facultSlii le inainteazd spre aprobare Consiliului de
Administratie.

Art.28. Fondul destinat burselor de performanld se deduc din fondul total repartizat
fiecdrei facultdli.

Bursa de performanti,,Meritul Olimpic"

Art.29. Bursa de performanli ,,Meritul Olimpic" se poate acorda studenfilor din anul I

care au oblinut unul din p;imele 3 locuri, echivalent cu oblinerea medaliei de aur, a
medaliei de argint, a medaliei de bronz, respectiv oblinerea premiului l, al ll-lea sau al lll-
lea la olimpiadele gcolare internafionale in calitate de elevi ai clasei a Xll-a, pe durata
anului universitar, inclusiv a vacanlelor,

Art.30. Bursa de performan{d
Educatiei Nalionale.

Bursa de merit

,,Meritul Olimpic" se acordd prin Ordin al Ministerului

Art.31, Bursele de merit se acordd studenlilor inmatriculaJi in anul universitar brrrent la
ciclurile de invdtdmdnt de licentd 9i de master, care se incadreazdin urmdtoarele criterii:

a) gi-au indeplinit integral obligatiile didactice (60 credite/an universitar);
b) media generald a anului precedent nu poate fi sub media 7,00 la nivel licentd gi

8,50 la nivel master.
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Art.32. Bursele de merit se acorde Tn ordinea descrescdtoare a mediilor in cuantumuri
proportionale cu media sau Tn cuantumuri stabilite pe intervale de medii.

Art.33. Facultdtile pot stabili prin metodologii proprii mediile minime de acordare a
burselor de merit, in limita fondului disponibil, dar nu mai mici decAt cele prevezute Tn

art.31.

Bursa pentru sustinerea financiari a studenfilor cu venituri reduse

Art.34. Bursele sociale gi bursele sociale ocazionale sunt acordate din fonduri de la
bugetul de stat, pe baze de cerere, in functie de situalia socio-economice a familiei
studentului gi a criteriilor, generale stabilite de Ord.MEN nr. 339212017, a criteriilor
specifice elaborate de universitate, respectiv de metodologii proprii ale facultdlilor.

Art.35. Pentru acordarea burselor sociale, in metodologiile proprii ale facultdlilor nu se pot
prevedea criterii academice, in afara celui de promovabilitate specific universitdtii (40
credite - conform sistemului ECTS).

Art.36. Bursele sociale se acordd in condiliile Ordinului MEN nr.339212017, dupd cum
urmeazd:

a) studenlilor orfani de unul sau ambii pdrinli, respectiv pentru care s-a dispus ca
mdsurd de proteclie plasamentul gi care nu realizeazd venituri peste plafonul
pentru acordarea bursei sociale;

b) studentilor bolnavi TBC, care se afld in evidenla unitdlilor medicale, celor care
sufere de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienld
renald cronicd, astm brongic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatitd cronic6,
glaucom, miopie grave, boli imunologice, boli rare, tulburdri din spectrul autist,
boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibrozd chistic5, cei
infestafi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor,
spondilitd anchilozantd sau reumatism articular gi orice alte boli cronice aprobate
de Consiliul de Administratie gi de Senat.

c) studenlilor a cdror familie nu realizeazd pe ultimele 3 luni inainte de inceperea
semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai
mare decdt salariul de bazd minim net pe economie.

Art. 37. Bursele sociale se acordd pe durata studiilor, pAnd la implinirea vArstei de 35 ani.

Art.38. Studenfii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative de
urmdtoarele tipuri de burse, indiferent dacd studentul beneficiazd de altd categorie de
bursd:

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru imbrdciminte se poate acorda
studenlilor cu unul sau cu ambii pdrinti decedali, respectiv pentru care s-a dispus
ca mdsurd de proteclie plasamentul, studenlilor defavorizali din punct de vedere
socio-economic, a cdror familie nu a realizat in cele 3 luni dinaintea de.punerii
cererii pentru acordarea acestui tip de bursd, un venit lunar net rnediu pe mbmbru
de familie2) de75 % din salariul minim net la nivel nalional;

2) Aprobarea Consiliului de Administralie conform extras nr.251CN13.10.2017.
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b) bursa pentru ajutor social de maternitate, se poate acorda studentei sau

studentului a cdrui sotie nu realizeaze venituri mai mari decAt salariul de bazd
minim net la nivel na[ional gi constd intr-o bursd pentru nagtere gi lehuzie 9i o
bursd pentru procurarea imbrdcdmintei copilului nou-ndscut;

c) bursa pentru ajutor social in caz de deces se poate acorda in caz de deces a
unui membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se intelege sot,

sotie, copil, in cazul decesului studentului(ei) necdsdtorit(d), cdsdtorit(a) cu

solie/so! care nu realizeazd venituri, bursa se acorde rudelor de gradul

l/succesorului legal.

Art.39, Bursele sociale se acorde in limita fondurilor disponibile pe perioada de an

universitar (12 luni) cu posibilitatea de a fi revizuite semestrial gi respectdnd art.34, alin.a),
b), c).

Art.4O. Lunile care se iau in considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt cele 3
luni inainte de inceperea semestrului / anului universitar, conform OMEN nr. 339212017,
art.6, pct.(2), lit.c)

Art.41, Facultalile pot stabili criterii suplimentare in metodologiile proprii pentru acordarea
burselor sociale privind frecventa la ore gi prezentarea la examene.

Burse speciale

Art.42. Bursele speciale se pot acorda studentilor care se incadreazd in cel pulin unul

din urmdtoarele criterii:
a) oblinerea de performanle cultural-artistice, performanfe sportive deosebite sau pentru

implicarea in activitilile extracurriculare 9i de voluntariat;
b) promovarea universitdlii sau facultdlii, participarea la diferite activitali specifice
universitdlii (burse de internship);
c) continuarea studiilor, conform Legii nr.11612002 privind prevenirea gi combaterea
marginalizdrii sociale; aceste burse se acordd studenlilor care fac parte din familii care au

dreptul la venitul minim garantat 9i au 2 sau mai multi copii;
d) obligativitatea profesdrii ulterioare in mediul rural, conform H.G.nr. 76912005 (burse
pentru studenlii cu domiciliul'in mediul rural pebazd de contract cu MEN);
e) incheierea unui contract pentru bursd cu operatori economici ori cu alte persoane
juridice sau fizice, conform ,Legii nr. 37612004 gi instrucfiunilor de aplicare a acesteia
conform OMEC nr.537112004 (burse pe bazd de contract cu operatori economici sau alte
persoane juridice sau fizice);
g) pentru stimularea performanleilexcelenlei gi alte tipuri de burse speciale (burse

speciale conform art.16, alin.(1), lit.a) 9i c) din Ord. nr. 3666/30.03.2012).

Art.43. Bursele de performanfi sportivi se pot acorda prin concurs studentilor
Tnmatriculatiin anul universitar curent, indiferent de facultate.

Art. l.Criteriile de acordare a bursei de performanfd sportivd sunt: , *'

a) indeplinirea tuturor obligaliilor didactice prevdzute in planul de invdlamAnt (60

cred ite/an u niversitar) ;

b) oblinerea de titluri la concursurile nationale gi internationale;
c) punctajul pentru clasament se stabilegte conform anexei 2'



Universitatea tehnici
"Gheorghe Asachi" din lagi

Prorectoratul Relatia cu Studentii

PROCEDURA
Drirrinrf aaarAaraa hrrrcalar efrrrlanfilar dala ninlrrrilo ela PO.PRS.03
invitimdnt licenti 9i master din cadrul Universititii

Tehnice,,Gheorghe Asachi" din lasi Edi[ia: 2 Revizia: 1

Paqina '12 din 22

Art.45. Bursele de performante cultural-artistice se acorde prin concurs in urmetoarele
conditii:

a) indeplinirea integrald a obligaliilor didactice;
b) obfinerea de premii nafionale gi internalionale;

c) punctajul pentru stabilirea ierarhiei se realizeaze conform anexei 3.

Art.46. Bursa internship se acorde pe bazd de concurs desfdgurat conform unor criterii
specifice stabilite de cdtre universitate Tn programul ,,lnternship la TUlASl" pentru
participare la activitdfi specifice prorectoratelor/facultdlilor gi campusului studentesc, care
doresc acest tip de colaborare cu studenlii.

Art,47 . Bursa contractuali de studiu pentru studentii cu domiciliul in mediul rural se
acorde studenlilor inmatriculali la studii universitare de licenld;

Art.48. Studenlii care solicitd acest tip de bursd trebuie sd indeplineasci urmdtoarele
criterii:
a) sd aibd domiciliul in mediul rural;
b) sd nu aibd restante la examene pe perioada in care primesc bursa de studiu gi sd nu
repete nici un an universitar;
c) sd se oblige, prin contract, ca dupd terminarea studiilor universitare sd profeseze in
invdldmAntul din mediul rural, o perioadd egald cu cea pentru care a primit bursa, in
calitate de titulari sau suplinitori, in specialitatea in care s-a pregdtit.

Art.49. Bursa contractuald de studiu pentru studenlii cu domiciliul in mediul rural se poate
cumula cu o alte categorie de bursd.

Art.50. Drepturile gi obligafiile studentului care beneficiazd de aceaste bursd sunt
prevdzute in contractul incheiat intre pdrli conform anexei 7.

Art.51. Beneficiarul bursei contractuale de studiu pentru studenlii cu domiciliul in mediul
rural se obligd prin angajament de platd anexd la contract, sd restituie in caz de
nerespectare a obligatiilor asumate, sumele primite cu titlul de bursd, indexate cu indicele
de inflalie conform anexei 8.

Art.52. in cazul Tn care la Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din lagi existd mai
multe cereri decAt numdrul de burse contractuale de studiu pentru studentii cu domiciliul
in mediul rural aprobat de Ministerul Educatiei Nalionale, bursa se acordd pe bazd de
concurs de selectie in functie de media generald a anului universitar anterior, respectiv de
media de admitere.

Art.53. Pentru obfinerea acestei burse, un student trebuie sd parcurgd urmdtoarele etape:
a) prezentarea la facultate a urmdtoarelor documente: copie dupd Cl/Bl, adeverintd de
student, cerere adresatd decanului facultdtii gi vizatd de cdtre acesta; \
b) completarea in cinci exemplare a contractului de bursd, modelul' postat pe site-ul
universitdtii;
c) contractul va fi depus la registratura universitilii pentru obtinerea semndturilor
autorizate;
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d) dosarul este preluat de beneficiar, care are sarcina de a obline semneturile autorizate
de la lnspectoratul Judelean al localitdlii de domiciliu, urmand a fi depus ulterior la
Prorectoratul Relalia cu Studenlii;
e) Prorectoratul Relatia cu Studenlii va transmite dosarul spre aprobare cdtre Ministerul
Educatiei Nalionale;
0 dupi aprobare, un exemplar al contractului de bursd este transmis de cdtre
Prorectoratuil Retalia cu Studenlii, studentului titular.

Art.54. Bursa internship se acordd pentru urmetoarele activitdti:
a) promovarea universitilii sau facultafii in licee;
b) optimizarea activitdlilor administrative desfdgurate in facultSli, prorectorate, cdminele
studenlegti 9i in cantina universitdtii;
c) implicarei in organizarea unor manifestdri gtiinlifice, educative, culturale, sportive etc.;
d) editarea de broguri, pliante gi redactarea unor reviste;
e) protejarea gi curelarea mediului inconjurdtor.

Art.55. Bursele internship sunt aprobate nominal de cdtre Consiliul de Administralie la

propunerea prorectoratelor, Directiei Generale Administrative, facultdtilor sau Direcfiei
Servicii Studenlegti in care se desfigoard activitatea.

Art.56. Bursa internship poate fi cumulatd cu o bursd dintr-o altd categorie menfionati in
prezenta procedurd.

Burse pentru stagii de studii universitare 9i postuniversitare efectuate prin
mobilitig in universitnfi Si institufii din fari gi strdinitate

Art.57. Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din lagi sustine mobilititile temporare
efectuate de studenfi in universitdli gi institutii din lard gi strdindtate, desfdgurate prin
programul ERASMUS+ sau prin alte programe de mobilitdli agreate de universitate, prin
recunoagterea statutului de bursier pe toati perioada mobilititii.

Art.58, Studenfii care nu sunt bursieri gi sunt angajati prin programele universitSlii intr-o
mobilitate la universite{i gi institufii din lard sau din strdindtate, pot primi la cerere o bursd
din fondul de burse al facultd[ii la care este Tnmatriculat, in cuantum egal cu valoarea
bursei internship

Art.59. Statutul de bursier (cu bursd din alocatiile bugetare MEN) pentru studenfii care se
afld in mobilitdli prin programul Erasmus+ se stabilegte astfel:

a) pentru mobilitate Erasmus+ in primul semestru, conform ierarhiei obtinute in urma
rezultatelor din anul universitar anterior acelei mobilitdti; la intoarcere, pentru obfinerea
bursei in semestrul al ll-lea, ierarhia se stabilegte in funcfie de rezultatele din anul
universitar anterior mobilitatii;

b) pentru mobilitate Erasmus+ in semestrul al doilea, conform ierarhiei obtinute in urma
rezultatelor din primul semestru al aceluiagi an universitar;

c) pentru mobilitate Erasmus+ pe perioada semestrului I gi cu prelungire gi pe perioada
semestrului al ll-lea, conform ierarhiei rezultate in urma recunoagterii academice a notelor
din anul universitar anterior mobilitatii; in cazul nepromovdrii unor discipline la
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universitatea partenere, conform situatiei gcolare, dupd intoarcere studenlii vor sustine
examene/diferenfe/mdriri de note la TUIASI pAnd la finalizarea anului universitar
rezultatele finale se vor lua in considerare la stabilirea ierarhiei pentru bursd pentru anui
universitar urmetor de studii.

8.5. COMISII DE ATRIBUIRE A BURSELOR

Art.60. La nivelul UniversitSlii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi, cu aprobarea
Consiliului de Administralie, se constituie Comisia centrald de atribuire a burselor.

Art.61. Comisia centrale de atribuire a burselor este constituitd in principiu din:
. Prorectorul responsabil cu activitatea de rela[ii cu studen[ii - pregedinte
. Prorectorul responsabil cu activitatea didacticd - vicepregedinte
. Directorul General Administrativ - membru
o Directorul economic - membru
o Directorul Direc[iei Seruicii Studenlegti- membru
. Consilieruljuridic - membru
. Reprezentantul studen[ilor in Consiliul de Administralie - membru
. Secretarul responsabil cu relatia cu studenlii- secretar.

Art.62. Responsabilitdtile Comisiei centrale sunt urmdtoarele:
a) monitorizarea activitdlii de acordare a burselor pe universitate 9i pe facultati;
b) repartizarea fondurilor pe facultdti pentru ciclurile de invdfdmAnt de licenld gi master;
c) analiza gi rezolvarea unor cazuri de contestafii care pot apdrea in activitatea de
acordare a burselor la nivelul universitdfii;
d) acordarea unor burse speciale la nivelul universitdtii.

Art.63. La nivelul fiecdrei facultdfi, cu aprobarea Consiliului facultdtii, se constituie o
comisie de analizd, evaluare a dosarelor gi de atribuire a burselor.

Art.64. Comisia de analizd, evaluare a dosarelor gi de acordare a burselor este constituitd
din:

o Decanul / Prodecanul cu probleme studentegfi - pregedinte;
o Secretarul gef alfacultdlii- membru;
. Studentul/ studenlii din Consiliul Facultalii/ senatori alfacultd[ii- membru(i).

Art.65. Comisia de analiz5, evaluare a dosarelor gi de acordare a burselor la nivelul
facultdtilor are responsabilitdli in:

a) stabilirea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care sd nu
contravi nd p revederi lor p rezentei proced u ri ;

b) organizarea concursului pentru acordarea burselor de performanld sau a altor tipuri
de burse, la care se poate aplica acest sistem;
c) verificarea documentelor de acordare a burselor (declaratii de venituri, adgverinte de
venituri etc.); . '

d) analizarea solicitdrilor de burse;
e) rezolvarea eventualelor contestalii care pot 'apdrea la nivelul facultdtii privind
acordarea burselor:
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f) identificarea gi propunerea altor surse suplimentare extrabugetare pentru fondurile
de burse;
g) verificarea incadrdrii in fondurile repartizate de Consiliul de Administratie;
h) propunerea Consiliului Facultatii a categoriilor de burse gi ponderea burselor parliale

din totalul burselor;
i) propunerea listei nominale a studentilor care vor beneficia de burse, pe fiecare
categorie.

8.6. ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA UNEI BURSE

Art.66. Dosarul de candidaturi, Tntocmit de studentii care solicitd bursa de performante
va cuprinde:
a) ceiere cdtre decanul facultdlii pentru participare la concurs (anexa 16);
b) situatia gcolard;
ci curriiulum vitae;
d) lucrari gtiinlifice ale candidatului sau copii dupd documentele care atestd rezultatele
oblinute la concursurile sau manifestdrile gtiintifice la care a participat;
e) recomandarea cadrului didactic sub indrumarea cdruia s-a desfdgurat
cercetare gtiintificd.

activitatea de

Art.67. Dosarul de candidaturi intocmit de studentii care solicitd bursi speciali pentru
performante sportive va cuprinde:
a) cerere cdtre decanul facultilii pentru inscriere la concurs (anexa '17);

b) situatia gcolard;
c) curriculum vitae;
d) medalii, diplome sau copii dupd diplome, care atestd performanla sportivd.

Art.68. Dosarul de candidaturi, intocmit de studentii care solicitd bursd speciale
pentru performante cultural-artistice va cuprinde:
a) cerere cdtre decanul facultatii pentru inscriere la concurs (anexa '15);

b) situalia gcolard;
c) curriculum vitae;
d) medalii, diplome sau copii dupd diplome care atestd premierea la concursurile nalionale
sau internationale.

Art.69. Dosarul pentru bursa contractuali de studiu pentru studentii cu domiciliul in
mediul rural cuprinde urmdtoarele documente:
a) cinci exemplare ale contractului de bursd;
b) cerere adresatd decanului facultdtii la care studentul este inmatriculat, vizatd de cdtre
acesta (anexa 6);
c) adeverintd de student;
d) copie dupd Cl/Bl.

Art.70. Dosarul de candidaturi, intocmit de studenfii care solicitd bursi intqrnship va
cuprinde urmdtoarele documente:
a) cerere adresatd rectorului universitdlii (anexa 14);

b) adeverintd de student;
c) curriculum vitae;
d) scrisoare de intenlie;
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e) eventuale diplome, certificate, recomanddri.

Art.71. Studenfii care se incadreaze h bursele de merit nu trebuie se depund acte
pentru acest tip de bursi. Studen{ii beneficiari ai acestei categorii de burse vor transmite
la secretariatul facultdlii datele cardului bancar, pentru a li se putea vira bursa.

Art.72.- 1. Dosarul de candidaturi, intocmit de studenlii care solicitd bursi sociald va
cuprinde urmetoarele documente, conform art.15 din Ord.MEN nr.339212017
a) cerere cdtre decanul facultdlii (anexa 4);
a) inscrisuri care se demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale
(Declaratie venituri - anexa 5);
In cazul in care niciunul dintre parin[i nu detine venituri, studentii depun o declaralie pe
propria rdspundere in acest sens, insolitd de documentele care atestd acest lucru'
iacultdlile pot introduce in Criteriile specifice suplimentare prezentei Proceduri'
obligativitatea studentului care solicitd bursa sociale de a prezenta la dosar o declaralie
notariald sau anchetd socialS, conform extrasului nr.25 din PV-CA/13.10.2017;
b) pentru situaliile in care existd suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii
pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului sd prezinte raportul de anchetd
sociale, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care sd reiasd situatia exacte a
familiei acestuia. Ancheta sociali este obligatorie in cazul Tn care pdrintii studentului
lucreazd sau domiciliazd in strdindtate:
c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale pdrintelui/pdrintilor, dacd este cazul;
d) certificat de la un medic de specialitate, altul decAt medicul de familie, in care sd se
prezinte evolulia 9i tabloul clinic al problemei medicale de care suferd studentul gi care se
incadreazd in prevederile art^6, alin.(2), lit.b) a Ord.MEN nr.339212017.

2. Pentru determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se aplicd Ord.MEN
339212017, arl.14.(1), alin.a) - l):
,,Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizeazd, pAnd la
implinirea vArstei de 26 de ani, luAnd in calcul veniturile pdrintilor gi ale copiilor afla[i in
grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate in grija studentului sotie, copii dacd este
cazul,ludnd in calcul:
a) veniturile salariale gi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr.22712015 privind
Codul fiscal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de rdzboi, orfanii, vdduvele/viiduvii de rdzboi,
sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrali in gradul I de invaliditate,
precum 9i pensiile, indiferent dacd sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii
facultative gi indiferent de tipul acestora, in conformitate cu Legea nr.26312010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
c) venituri obfinute din activitdli agricole conform prevederilor Legii nr.22712015 privind
Codul fiscal, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
d) alocaliile de stat pentru copii, in conformitate cu Legea nr.6111993 privind alocalia de
stat pentru copii, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
e) alocatii de plasament Tn conformitate cu Legea nr.27212004 privind protectia gi
promovarea drepturilor copilului, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ult'erioare;
f) venituri ob{inute din concedii medicale pentru sarcind sau indemnizatia pentru
incapacitatea temporard de munc5, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
g) ajutoarele, indemnizaliile gi alte forme de sprijin cu destinalie speciald, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurdrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele
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locale gi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum
gi cele de aceeagi naturd primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru
incapacitate temporard de munce, inclusiv indemnizatiile pentru: risc maternal,
maternitate, cregterea copilului gi ingrijirea copilului bolnav;
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma degeurilor prin centrele
de colectare, in vederea dezmembrdrii, care fac obiectul programelor nalionale finanlate
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
i) drepturile in bani gi in naturd primite de militarii in termen, militarii cu termen redus,
studentii gi elevii unitdtilor de invdldmdnt din sectorul de apdrare nalionald, ordine publicd
gi sigurantd nalionald 9i persoanele civile, precum gi cele ale gradatilor gi soldatilor
concentrati sau mobilizali;
j) orice venituri realizate'din activitdlile economice de cdtre persoanele fizic autorizate,
intreprinderile individuale gi intreprinderile familiale, in sensul Ordonanlei de urgenld a
Guvernului nr.4412008 privind desfdgurarea activitdtilor economice de cdtre persoanele
fizice autorizate, Tntreprinderile individuale gi intreprinderile familiale, aprobatd cu
modificdri gi completdri prin Legea nr.18212016;
k) orice venituri realizate din meserii liberale gi din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuald;
l) dividendele realizate Tn ultimele 12luni calendaristice. Media lunard se realizeazd prin
raportarea acestora la 12."
m) pentru studenlii din Republica Moldova care detin cetdlenie romdnd, la calculul
veniturilor, pdrinlii acestora sunt considerati cu locul de muncd in strdindtate.
n) la acordarea burselor de ajutor ocazional pentru imbrdcdminte 9i incdltdminte, in
calculul venitului net mediu lunar se mentine un procent de 75% din salariul minim net la
nivel national, in limita fondului alocat facultdlii gi cu aprobarea Senatului universitSlii
(aprobare CA din 13.10.2017).

3, Pentru studenlii cu vdrsta intre 26 gi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula

tinAnd cont doar de veniturile personale ale acestuia gi ale persoanelor pe care le are in
grijd, precum copii, solie etc., in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4. Pentru studentul(a) la care se produce decesul unui membru al familiei in intervalul
celor 3 luni luate in calcul pentru stabilirea venitului lunar mediu net al familiei, nu se iau in
calcul veniturile realizate de.acest membru in perioada respectiva.

5. Nu se iau in considerare bursele primite de studenti, respectiv de fralii studenti sau
elevi ?naintea inceperii anului universitar/semestrului la calculul venitului mediu net al
familiei studentului in vederea acorddrii bursei sociale, in baza aprobdrii CA/08,12.2017 gi

a adresei MEN nr.41249124.11.2017, care precizeazd cd prevederile art.14 pct.1) din
OMEN nr.339212017 privind determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului
in vederea acorddrii burselor sociale, nu fac referire la bursele primite de studentii
Tnmatriculati la programele de licenld 9i master buget, respectiv de fratii studenti sau elevi
inaintea inceperii anului universitar.

8.7. CUANTUMUL BURSELOR . T.

Art.73. Cuantumul burselor este propus pe categorii dd burse, la inceputul fiecdrui
semestru universitar, de cdtre Consiliul de Administralie; gi aprobat de cdtre Senat.
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Art.74. Cuantumul burselor de performante gi de merit poate fi stabilit prin hotdrdre a
Senatului Universitdlii la propunerea Consiliului de Administralie, potrivit fondurilor
disponibile gi nevoilor identificate la nivelul comunitetilor studentegti cu respectarea
prevederilor ar1.223 alin. (10) din Legea Educaliei Nalionale nr.1 12011, cu modificdrile gi

completerile u lterioare.

Art.75. Cuantumul burselor sociale se stabilegte pornind de la cuantumul minim propus
anual de cdtre Consiliul Nalional pentru Finanlarea invdlimdntului Superior (CNFIS)
tinAnd cont de faptul cd acestea trebuie se acopere cheltuielile minime de masd gi cazare.

Art.76. Cuantumul burselor pentru ajutor social ocazional se stabilegte de cdtre Senatul
Universitar la propunerea'Consiliului de Administralie, Tn aga, fel incdt sd fie cel pu[in egal
cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Art.77. Cuantumul burselor pentru stagii de studii univers-itare si postuniversitare este
stabilit de cdtre Senatul Universitar la propunerea Consiliului de Administralie.

Art.78. Cuantumul bursei de performanld este mai mare decAt cuantumul bursei de merit,
Cuantumul bursei de merit este mai mare decdt cuantumul bursei sociale.

Art.79. Cuantumul lunar al burselor de performanld ,,Meritul Olimpic Internalional" este
diferenliat in funclie de nivelul performanlei realizate la olimpiadele internalionale, astfel:

a) pentru locul | (medalia de aur sau premiul l), cuantumul lunar al bursei de merit
olimpic international reprezintd echivalentul salariului minim garantat pe economie
la data acorddrii acesteia;

b) pentru locul al ll-lea (medalia de argint sau premiul al ll-lea), cuantumul lunar al
bursei de merit olimpic international reprezintd echivalentul a 75 % din salariul
minim garantat pe economie la data acordirii acesteia;

c) pentru locul al lll-lea (medalia de bronz sau premiul al lll-lea), cuantumul lunar al
bursei de merit olimpic international reprezintd echivalentul a 50 % din salariul
minim garantat pe economie la data acorddrii acesteia.

Cuantumul lunar al burselor de performanld ,,merit olimpic interna[ional" se calculeazd
anual, in funclie de valoarea salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotdrAre a
Guvernului, din bugetul M. E. N.C.S., capitolul 57.01,,TnvdldmAntul".
Bursa ,,Merit olimpic internafional" poate fi acordatd pe toatd durata studiilor, ca urmare a
unei evaludri anuale a performantelor (H.G. nr.1004/2002); menlinerea acestui tip de
bursd in anii ll, lll, lV se stabilegte prin criteriile proprii fiecdrei facultdli (de exemplu, prin
obtinerea unor rezultate deosebite la invdldturd, similar bursei de performanld (media
anuald > 9,60) etc.).

Art.80. Cuantumul bursei de studii pentru masterul didactic este egal cu salariul net al
unui profesor debutant (L.E.N. art.238 alin.4)

Art.81. Cuantumul bursei speciale de internship este stabilit de Senatul Unive.rsitalii la
propunerea Consiliului de Administralie la inceputul fiecdrui an unilrersitar gi-va fi in
concordanld cu pontajul gi raportul de activitate aprob'ate de sectorul in care iSi
desfdsoa rd actiovitatea.
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Art.82. Cuantumul burselor de studii pentru studentii cu domiciliul in mediul rural este de
350 lei/luna si se indexeaza conform legii (HG nr.769114.07.2005, arl.2, pct.2).

Art.83. Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin HotdrAre a

Senatului, la propunerea Consiliului de Administratie, in urma consultdrii cu reprezentantii
studenlilor, inclusiv a organizaliilor studentegti reprezentative din universitate,

9. MODALITATEA DE CONTESTATIE

Art.84. Studenlii au posibilitatea de a contesta modalitatea de atribuire a burselor la
facultate sau valoarea bursei, dacd acestea nu respecte procedura universitdtii sau
criteriile proprii ale facultd!ii', aprobate de consiliul facultSlii.

Art.85. Cererea privind contestatia este adresatd conducerii facultdtii in termen de 48 de
ore de la afigarea tabelului cu burse gi se depune la Secretariatul facultdlii cu numdr de

inregistrare.

Art.86. 1. Biroul Consiliului facultdtii va numi o comisie pentru rezolvarea contestaliilor
Tnregistrate privind modul de atribuire a burselor.
2. Comisia va anunta rezultatele analizei contestatiilor in termen de 5 zile de la ultima data
a depunerii cererilor.

10. SANCTIUNI

Art.87. Comisia de burse a facultd[ii poate hotdri retragerea sau imputarea bursei primite,

in urmdtoarele cazuri: depunerea de acte false, abateri grave de la disciplina universitard,
alte situatii deosebite, analizate de cdtre Consiliul facultalii.

Art.88. in cazul in care existd suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru

oblinerea unei burse pentru ajutor social, facultdtile vor sesiza organele de anchetd
competente gi vor proceda la sanclionarea studentuluiin functie de gravitatea faptei.

Art.89. Bursa contractuald de studiu pentru studenlii din mediul rural se suspenda pe

perioadele in care studentul nu indeplinegte condifiile de la arL.47.

11. DISPOZITII FINALE

Art.90. Studenlii pot beneficia de orice tip de bursd pentru un singur program de licenld,
pentru un singur program de master, cu exceptia burselor de stagii universitare gi

postuniversitare.

Art.91. Studenlii care se incadreazd la doud categorii de burse simultan, au dreptul sd

opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordd pe o perioadd mai Tndelungatd

t 
*.de timp.

Art.92. Studenlii care au dreptul sd primeascd atAt bursd de performantd, cAt 9i bursd de

merit trebuie sd opteze pentru una dintre ele, putAnd sd o aleagd pe cea cu valoare mai

mare sau care se acordd pentru o perioadd maiindelungatd de timp.
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Art.93. Nu pot constitui criterii de acordare a oricerui tip de burse provenite din fonduri de
la bugetul de stat: varsta, linAndu-se cont de limitele impuse de Ordinul MEN 339212017),
sexul, religia, rasa, nationalitatea, cetdfenia, orientarea sexual5, apartenenta politicd a
candidatului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite ori cu
activitate conforme cu legislalia europeand in vigoare, numarul de ani petrecuti in alte
institulii de invd!5mdnt, studiile efectuate in strdindtate, precum gi accesul la burse din alte
surse.

Art.94. Pentru acordarea unei burse Tn semestrul I al anului universitar se considere
rezultatele oblinute in anul universitar anterior, iar pentru semestrul al ll-lea se considere
doar rezultatele din semestrul I al anului universitar in curs. Bursele anuale se acorde pe
baza rezultatelor oblinute de student in anul universitar anterior.

Art.95. Plata burselor se realizeazd prin virament bancar in. conturile studenlilor. Tn termen
de 7 zile de la afigarea burselor, studentul este obligat sd aducd un extras de cont la
secretariatul facultdfii.

Art.96. Facultdlile pot adopta regulamente/criterii proprii de acordare a burselor Tn

conformitate cu prezenta procedurd gi care sd respecte legislalia Tn vigoare, Acestea se
aprobi de Consiliul facultdtii gi sunt prezentate la avizier gi pe site-ul facultd[ii respective.

Art.97. Anunturile pentru depunerea cererilor gi a documentelor justificative in vederea
oblinerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul gi la avizierul fiecdrei facultdli cu
minimum 15 zile lucritoare inainte de prima zi de depunere a actelor.

Art.98. Perioada pentru depunerea cererilor gi a documentelor justificative pentru
obtinerea unei categorii de burse se stabilegte de citre Comisia de burse a facultdtii.

Art.99. Facultdlile vor afiga tabele nominale cu studentii bursieri (anexele 9-13, 18, 19) gi

vor transmite tabele nominale la DSS, conform anexelor 12 gi 18 din prezenta procedurd.
Facultdlile vor comunica lunar adresd in scris DSS-ului dacd apar sau nu modificdri in
listele de bursieri transmise la inceputului anului universitar/semestrului ll (de ex.
exmatriculdri).

Prezenta procedurd intrd.Tn vigoare incepdnd cu anul universitar 201712018. Celelalte
regulamente sau editii ale procedurii datate anterior igi inceteazd valabilitatea,

12. RESPONSABTLITATI

1 0.1. Senatul universitilii
- aprobd procedura.

1 0.2. Rectorul universitdtii
- impune aplicarea procedurii;
- alocd resurse pentru desfdgurarea procesului gi qplicarea procedurii. 

*'

10.3. Comisia pentru Evaluarea gi Asigurarea Calitifii
- verificd gi avizeazd procedura din punct de vedere al sistemului calitdtii;

- gestione azd apr oba rea, dituzarea, m od ifica rea, revizi i le p roced u ri i ;
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auditeazd procesul gi procedura, in vederea identificirii oportunitdtilor de
imbundtdlire a calitdtii;

- elaboreaze propuneri de TmbundtSlire a calitdtii.

10.4. Responsabilul de proces - Prorectoratul Relatia cu Studentii
- elaboreazS, modificd, retrage procedura;
- aplice procedura;
- mon itori zeaze aplicarea proced u rii.

1 0.5. Facultifile TUIASI

- aplici gi respectd procedura.

1 0.6. Direcfia Servicii Studente$ti
- difuzeazd procedura la Biroul Social;

- aplicd gi respectd procedura.

11. INREGISTRARI
1 Indicatorul aprobdrilor gi al reviziilor
2 Lista de difuzare

13. ANEXE gl FORMULARE

ANEXE $t FORMULARE _ '

ANEXA 1 - Criterii pentru acordarea bursei de performanta/excelenld
ANEXA 2 - Evaluarea performanlelor sportive
ANEXA 3 - Evaluarea performantelor cultural-artistice

12. CUPRINS

Numirul
componentei

operationale in
cadrul

orocedurii

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pag

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea gi aprobarea
editiei/ reviziei

1

2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor 2

3 Lista de difuzare 2

4 Scopul 3

5 Domeniul de aplicare 3

6 Documente de referintd 3

7 Definitii si abrevieri 4
8 Metodoloqie 5

I Modalitatea de contestatie 18

10 Sanctiuni 't8

I Dispozitii finale 19
10 Responsabilitati 20

11 lnregistrdri 20

12 Cuprins 21
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ANEXA 4 - Cerere pentru acordarea bursei de ajutor social /
bu rse i de aj utor social ocazional pentru Tm brdcdm i nte/matern itate/deces
ANEXA 5 - Declaralie de venituri
ANEXA 6 - CERERE pentru obfinerea unei burse de studii contractuald pentru
studentii cu domiciliulin mediul rural conform H.G. nr. 769 12005
ANEXA 7 - Contract pentru acordarea bursei de studii studii contractuald pentru
studenlii cu domiciliul in mediul rural conform H.G. nr. 769 12005
Anexa 8 - ANGAJAMENT, Anexd la contract
Anexa 9 - Tabel nominal cu studentii care au oblinut bursd de merit
Anexa 10 - Tabel nominal cu studentii care au oblinut bursi de performan[d
Anexa 11 - Tabel nominal cu studentii care au obtinut bursd socialS
Anexa 12 - Tabel noininal (cdtre Direclia Servicii Studer'1fegti) cu studenlii care au

obtinut burse
Anexa 13 - Tabel nominal cu studen[ii care au obtinut bgrse din fondul suplimentar

de burse al universitdtii
Anexa 14 - Cerere de participare la concursul pentru oblinerea unei burse internship
Anexa '15 - Cerere de participare la concursul pentru oblinerea unei burse speciale

de performanle cultural-artistice
Anexa 16 - Cerere de participare la concursul pentru oblinerea unei burse de

performantd
Anexa 17 - Cerere de participare la concursul pentru oblinerea unei burse speciale

de performantd sportivd
Anexa 18 - Tabel nominal (cdtre Direclia Servicii Studentegti) cu studenlii care au

obfinut burse din fondul suplimentar de burse al universitd{ii
Anexa 19 - Tabel nominal (cdtre Direclia Servicii Studenlegti) cu studenlii care au

obtinut burse in Programul de Internship al universitdtii



 
ANEXA 1 

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă/excelenţă 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Caracteristici/Loc 

de desfăşurare 

Participări/ 

distincţii 

Număr 

puncte 

Nr. 

activităţi 

Total Observaţii 

1. Concursuri 
profesionale 

 
Internaţionale 

Premii 30    

Menţiuni 20    

Participare 10    

 
Naţionale 

Premii 30    

Menţiuni 10    

Participare 5*    

2. Lucrări şi 
articole 

publicate 

Pe plan naţional  30    

Pe plan 
internaţional 

 30    

3. Participare 
la contracte 

de 
cercetare 

  10   Studenţii  pot participa 
la contractele de 
cercetare cu terţi dar  
nu în contracte cu 
finanţare pe baza de 
concurs (PNII, etc.) 

4. Invenţii şi 
inovaţii 

  50    

5. Sesiuni de 
comunicări 
ştiinţifice 

studenţeşti 

 Premii 25    

 Menţiuni  15    

 Participare 10*    

6. Alte 
activităţi 
deosebite 
prezentate 
în CV 

  10   Pentru varietatea şi 
multitudinea 
activităţilor deosebite. 

7. Membri în 
comitete de 
organizare  

Manifestări 
ştiinţifice 
internaţionale 

 15   Pentru implicarea şi 
activitatea bogată a 
studenţilor în cadrul 
multitudinii de 
manifestări ştiinţifice 
ale facultăţii. 

Manifestări 
stiintifice naţionale 

 10   

Manifestări 
ştiinţifice locale 

 5   

8. Puncte 
acordate în 
conformitate 
cu media 
obţinută 

9.60 ÷ 9.69  5   Pentru stimularea 
activităţii de pregătire 
profesională a 
studenţilor, 
constituind totodată şi 
activitate ştiinţifică  

9.70 ÷ 9.79 10 

9.80 ÷ 9.89 15 

9.90 ÷ 10 20 

9. Activităţi de 
voluntariat 

  5    

TOTAL GENERAL     
Notă: 

*La punctele 1 şi 5, premiul sau menţiunea exclude punctajul pentru participare; punctajul se acordă pentru anul 

anterior de studii. Alocarea burselor în cadrul facultăţii se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. 

Punctajul minim este de 30 puncte. 
 

Studentul ................................................... Facultatea..........................................................Anul de studii....... 
Grupa ............. a obţinut .........puncte în anul universitar ......................., drept pentru care i se acordă bursa 
de performanţă. 

Decan, 

 
 
 
 



 
ANEXA 2 

 

Evaluarea performanţelor sportive1) 

 

 

 

 

1. Medalii sau premii obţinute la concursurile naţionale: 

1.1. Medalie de aur sau premiul I: 150 – 500 puncte 

1.2. Medalie de argint sau premiul II: 100 -149 puncte 

1.3. Medalie de bronz sau premiul III: 30 - 99 puncte 

 

2. Medalii sau premii obţinute la concursurile internaţionale: 

2.1. Medalie de aur sau premiul I: 901 – 1500 puncte 

2.2. Medalie de argint sau premiul II: 701 - 900 puncte 

2.3. Medalie de bronz sau premiul III: 550 - 700 puncte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
1) Comisia de concurs va stabili baremul de punctare, în intervalele stabilite mai sus în 
funcţie de importanţa concursurilor. 
Pentru clasificarea concursurilor sportive, în funcţie de importanţa acestora, punctajul se 
face de Comisia de burse a facultăţii, cu consultarea cadrelor didactice din Centrul de 
Educaţie Fizică.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 3 

 

Evaluarea performanţelor cultural-artistice1) 

 

 

 

 

1. Premii obţinute la concursurile naţionale: 

1.4. Premiul I: 15 – 50 puncte 

1.5. Premiul II: 10 -14 puncte 

1.6. Premiul III: 3 - 9 puncte 

 

2. Premii obţinute la concursurile internaţionale: 

2.1. Premiul I: 90 – 150 puncte 

2.2. Premiul II: 65 - 85 puncte 

2.3. Premiul III: 51 - 64 puncte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
1) Comisia de concurs va stabili baremul de punctare, în intervalele stabilite mai sus în 
funcţie de importanţa concursurilor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 4 

 

CERERE pentru acordarea bursei de ajutor social /  

bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/maternitate/deces 

 

 
Domnule Decan, 

 
 

Subsemnatul(a), …………………………………………………………......…………….., 

student la Facultatea de ................................................................., din cadrul Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii…………..licenţă/masterat, cursuri de zi, fără taxă, 

grupa …………., vă rog să-mi aprobaţi acordarea bursei de ajutor social / bursei de ajutor social 

ocazional pentru îmbrăcăminte / bursei de ajutor social ocazional pentru maternitate / bursei de 

ajutor social ocazional pentru deces, pentru anul universitar ..........................., semestrul ....... 

(după caz). 

 

● În cazul solicitării unei burse de ajutor social pentru veniturile nete lunare medii sub salariul 

minim pe economie sau a solicitării bursei ocazionale de ajutor pentru îmbrăcăminte, anexez 

declaraţia de venituri – formular tip şi documentele justificative aferente. 

● În cazul solicitării unei burse din categoria: burse de performanţă, burse de ajutor social pe caz 

de boală, burse de ajutor ocazional de maternitate şi de deces, anexez următoarele documente: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________ 

 

Data         Semnătura studentului(ei), 

 

 

Domnului Decan al Facultăţii de ........................................................................... 



ANEXA 5 
UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  “GHEORGHE ASACHI”   din IAŞI 
FACULTATEA DE ............................................................................ 
 

DECLARAŢIE DE VENITURI 

 

 Studentul(a) ____________________________________anul de studii _________, licenţă/masterat, 
grupa ____________, deţinător al cardului bancar la banca _________________________________ CNP 
___________________, tel.__________________, email ____________________________________, 

 Pentru determinarea veniturilor nete în vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate 

veniturile nete obţinute în familie: 

A. VENITURI NETE REALIZATE 

1. Salarii medii nete totale:  ________________________________  (lei/lună)  

2. Pensii:     ________________________________ (lei/lună)  

3. Alocaţii de stat pt. copii:  ________________________________ (lei/lună) 

4. Alte ajutoare primite de la stat: _________________________________(lei/lună) 

5. Venituri din spaţii proprii închiriate: _______________________________ (lei/lună) 

6. Venituri din asociere la societăţi 
     cu capital privat (inclusiv dividende):  ________________________________ (lei/lună) 

7. Venituri din agricultură:  _________________________________(lei/lună) 

  

TOTAL VENITURI NETE (LEI/LUNĂ):   _____________________________ (lei/lună) 
      

B. Numărul persoanelor aflate în întreţinere:_____________,  
din care: - numărul elevilor   ________________ 
  - numărul studenţilor  ________________ 
  - numărul copiilor preşcolari ________________ 

C. Venitul net mediu pe membru de familie: __________________________(lei/lună)  

 Pentru justificarea celor declarate anexez următoarele adeverinţe sau copii legalizate: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 Sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 

datele înserate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a 

acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor 

legale. 

Deasemenea, declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut în perioada 

_____________________________, alte venituri decât cele declarate prin prezenta şi nu am cunoştinţă 

că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc ajutor de 

şomaj. 
 
Data:        Semnătura student: _______________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 6 

 

CERERE 

pentru obţinerea unei burse de studii contractuală pentru studenţii  

cu domiciliul în mediul rural conform H.G. nr. 769 / 2005 

 
 
 
 

Domnule Decan, 
 
 
 

Subsemnatul/a …………………, născut/ă în anul ……………. , luna ………………., 

ziua, ………., în localitatea …………….., fiul/fiica     lui ……………. şi al/a 

………………………, cetăţean român cu domiciliul stabil în România, satul 

………………………….., comuna …………………, str…………………, nr………………….. 

bl. …………., sc………………….., ap………………………, judeţul …………………………, 

cod poştal …………………, telefon………………………………………., posesor al CI / BI 

seria……, nr……………………., eliberat de …………………………….., la data 

……………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru obţinerea de burse de studiu 

contractuală pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural, conform H.G. nr.769 / 2005. 

Menţionez că îndeplinesc toate condiţiile impuse de procedura …………………… 

 

 

 
DATA                                     Semnătură student..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 7 

 

CONTRACT pentru acordarea bursei de studii studii contractuală pentru studenţii  

cu domiciliul în mediul rural conform H.G. nr. 769 / 2005 

 
 

CONTRACT NR................... 
 

Cap.I. Părţile 
 

Art.1. Prezentul contract se încheie între: 
1. Ministerul Educaţiei Naţionale cu sediul în Bucureşti, Str. G-ral Berthlot, nr.28-30, Sector 1, 

reprezentat prin Ministrul Educaţiei Naţionale Domnul/Doamna 
…………………….......................... şi Directorul general al Direcţiei Generale Buget, 
Finanţe Patrimoniu şi Investiţii, Domnul/Doamna ………………..............................  

 
2. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul 

în Iaşi, str. Prof.dr.doc.D.Mangeron, nr.67, cod 700050, reprezentată prin Rector, 
Domnul/Doamna ………………………............................ şi director economic Domnul / 
Doamna …………………………………… 

 
3.  Inspectoratul Şcolar al Judeţului …………..... cu sediul în .........……………………….   

reprezentat prin Inspector şcolar Domnul/Doamna................................................. 
şi 
 
4. Domnul/Doamna/Domnişoara ………………………….......................... student(ă) în anul … 

în anul universitar …………… la Facultatea....................…………………….., născut/ă în 
anul …… luna …………… ziua … în localitatea ……………......., fiul/fiica     lui 
……………............. şi al/a ………………………, cetăţean român cu domiciliul stabil în 
România, satul …………………………....., comuna ………………................…, 
str………….........……… nr… bl......, sc…, ap…..., judeţul ………………………… cod 
poştal...............  telefon ………………… posesor al CI/BI seria …. nr…………, eliberat de 
…………………………….., la data ………………… 

 
Cap.II. Obiectul contractului 
 

Art.2. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă: 
a) să asigure, prin contractul instituţional, finanţarea bursei de studiu ; 
b) să recupereze sumele datorate de beneficiarul bursei în cazul nerespectării de către 

acesta a obligaţiei de a profesa în calitate de cadru didactic în mediul rural ; 
c) să notifice beneficiarului obligaţia de restituire a sumelor primite cu titlul de bursă, 

indexate cu indicele inflaţiei, în termen de 20 de zile de la data primirii informării de la 
inspectoratul şcolar în caz de neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor prevăzute la 
art.6 lit c), d)   

 

Art.3. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se obligă: 
a) să achite lunar către student bursa de studii; 
b) să urmărească derularea executării contractului, respectiv îndeplinirea obligaţiilor 

asumate de către student ; 
c) să urmărească şi să aducă la cunoştinţa Ministerului Educaţiei Naţionale, în termen 

de 10 zile de la constatare, orice modificare survenită în modificarea contractului, 
precum executare parţială, executare necorespunzătoare, neexecutare ; 

d) să recupereze sumele primite cu titlul de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în 
cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate de către student conform art.6, lit.a), b) ; 

e) să comunice Ministerului Educaţiei Naţionale cuantumul sumelor restituite în vederea 
modificării corespunzătoare a contractului instituţional; 



f) să comunice Ministerului Educaţiei Naţionale şi Inspectoratelor şcolare, în termen de 
30 zile de la încheierea contractului, o situaţie care să cuprindă următoarele date : 
numele studenţilor, judeţul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, durata 
studiilor, anul estimat al absolvirii, necesare asigurării postului didactic pe care va fi 
încadrat absolventul ; 

g) să asigure evidenţa tuturor contractelor de acest tip ; 
h) să asigure semnarea contractului de către părţi. 

 

Art.4. Inspectoratul Şcolar se obligă : 
a) să asigure, cu prioritate, postul didactic, în condiţiile legii ; 
b) să asigure, în condiţiile legii, încadrarea beneficiarului bursei în învăţământul din 

mediul rural ; 
c) să comunice Ministerului Educaţiei Naţionale îndeplinirea de către beneficiar a 

obligaţiilor prevăzute la art.6 lit.c), d) ; 
d) să comunice Ministerului Educaţiei Naţionale în termen de 10 zile de la constatare 

neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la art.6 
lit.c),d) ; 

   

Art.5. Beneficiarul se obligă : 
a) să-şi îndeplinească integral activităţile universitare, respectiv să nu aibă restanţe şi să 

nu repete nici un an universitar ; 
b) să urmeze un modul de formare psiho-pedagogică într-un departament pentru 

Pregătirea Personalului Didactic sau Colegiul Universitar de Institutori, finalizat în 
condiţiile legii ; 

c) să prezinte, după terminarea studiilor finalizate cu examen de diplomă, la inspectoratul 
şcolar pentru ocuparea postului asigurat în condiţiile legii ; 

d) să profeseze pentru în specialitatea pentru care s-a pregătit, în învăţămîntul preşcolar, 
primar, gimanzial, liceal, profesional, sau , după caz, postliceal din mediul rural, pentru 
o perioadă cât a beneficiat de bursă ; 

e) să restituie instituţiei de învăţământ superior în termen de 3 luni de la notificare, în 
baza prezentului contract, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele 
inflaţiei, pentru neexecutarea totalaă sau parţială a obligaţiilor ; 

 

Cap III. Drepturile părţilor 

 
Art.6. Ministerul Educaţiei Naţionale are dreptul de a pretinde respectarea obligaţiilor asumate de 
către părţile contractante, respectiv instituţia de învăţământ superior, inspectoratul şcolar şi 
beneficiarul. 
 

Art.7. Instituţia de învăţământ superior şi inspectoratul şcolar au dreptul de a pretinde 
beneficiarului bursei respectarea obligaţiilor asumate prin contract. 
 

Art.8. Beneficiarul bursei are următoarele drepturi: 
a) să primească bursa de studii; 
b) să solicite Senatului Universitar, cumulativ cu bursa de studii de mediu rural şi burse din 

fondurile alocate conform Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, în cazul în care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute în regulamentele proprii prin acordarea burselor ale 
instituţiilor de învăţământ superior ; 

c)  să i se asigure în condiţiile legii, de către inspectoratul şcolar un post didactic în 
învăţământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-a pregătit, pentru o perioadă 
cel puţin egală cu durata studiilor. 
 

 

 

 

 



Cap IV. Durata 
 

Art.9. Prezentul contract se încheie începând cu anul universitar ………………............. şi până la 
finalizarea unui ciclu normal de şcolarizare. Orice modificare privind durata prezentului contract se 
aduce la cunoştinţa tuturor părţilor, în termen de 10 zile de la constatarea acestei modificări. 
 

Cap V. Alte clauze 
 

Art.10. Bursa se supendă pe perioadele în care studentul are restanţe sau repetă un an 
universitar. Bursa de studii se acordă pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de 
vacanţă.  
 

Cap VI. Litigii 
 

Art.11. Eventualele litigii apărute cu ocazia interpretării sau executării prezentului contract se 
rezolvă pe cale amiabilă, părţile fiind obligate să depună toate diligenţele în acest sens. In cazul 
nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţei de judecată 
competente. 
 
Prezentul contract se încheie în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru  Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, Inspecoratul Şcolar şi Beneficiar şi două pentru Ministerul Educaţiei 
Naţionale (Direcţia Generală de Învăţământ Superior şi Direcţia Generală de Învăţământ 
Preuniversitar). 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Direcţia Generală Juridică, 
Audit şi Control 
Director General 
 
Direcţia Generală Buget-
Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii  
Director General 
 
Consilier juridic 
 

Universitatea Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Rector 
 
Direcţia Economică 
Director 
 
Consilier juridic 
 

Inspecoratul Şcolar   
Inspector Şcolar General 
 
Contabil Şef 
 
Consilier juridic 

Beneficiar 
Student  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 8 

 
 
 

ANGAJAMENT 

Anexă la contractul nr............... / ………………………. 
 
 

 

 

Subsemnatul/a …………………..............................., născut/ă în anul ............... , luna 

………………., ziua, …, în localitatea ……………..................., fiul/fiica     lui ……………. şi 

al/a ………………………, cetăţean român cu domiciliul stabil în România, satul 

………………………….., comuna …………………, str…………………, nr...... bl..... sc… 

ap…., judeţul ……………………, cod poştal …....… telefon…………………………, 

posesor al CI/BI seria……… nr……………………., eliberat de …………………………….., 

la data ……………………, în temeiul articolului ….., lit …  din contractul nr 

………………….., mă angajez să restitui sumele primite cu titlul de bursă în baza 

art………. din contractul menţionat, indexate cu indicele de inflaţie, în termen de 3 luni de 

la data la care am primit notificarea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi / 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 
 
 

DATA                               Semnătură student .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 9 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă de merit 

 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea ______________________ 

 
 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii 
din data de _____________ 

 

 

 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă de merit 

în anul universitar ________________ semestrul _____ 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume student1) An de studii Valoarea bursei – lei /luna 

 
 
 

   

 
 
___________ 
Tabelul se afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii. 
 
1) Se completează pe an de studii în ordine alfabetică. 
 
 

Data          Comisia de burse 
       Preşedinte _______________ Semnătură 
       Membri      _______________  Semnătură 
         _______________  Semnătură 
 
        Ştampila facultăţii 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa 10 
 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă de performanţă 

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea ______________________ 

 
 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii 
din data de _____________ 

 

 

 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă de performanţă 

în anul universitar ________________ 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume student1) An de studii Valoarea bursei – lei /lună 

 
 
 

   

 
 
___________ 
Tabelul se afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii. 
 
1) Se completează pe an de studii în ordine alfabetică. 
 
 

Data          Comisia de burse 
       Preşedinte _______________ Semnătură 
       Membri      _______________  Semnătură 
         _______________  Semnătură 
 
        Ştampila facultăţii 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa 11 
 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă socială 

 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea ______________________ 

 
 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii 
din data de _____________ 

 

 

 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut bursă socială 

în anul universitar ________________ semestrul _____ 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume student1) An de studii Valoarea bursei – lei /lună 

 
 
 

   

 
 

 
___________ 
Tabelul nominal în ordine alfabetică se afişează la avizier şi se prezintă pe site-ul 
facultăţii. 
 
1) Se completează pe an de studii în ordine alfabetică. 
 
 

Data          Comisia de burse 
       Preşedinte _______________ Semnătură 
       Membri      _______________  Semnătură 
         _______________  Semnătură 
 
        Ştampila facultăţii 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa 12 
 

Tabel nominal (către Direcţia Servicii Studenţeşti) cu studenţii care au obţinut 

burse 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea ______________________ 

 
 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii 
din data de _____________ 

 

 

 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse1) 

în anul universitar2) ________________ semestrul _____ 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
student3) 

An de 
studiu 

Valoarea bursei – 
lei/lună  

CNP Contul 
bancar 

 
 
 

     

 
 
___________ 
1) Tabelul se transmite către Direcţia Servicii Studenţeşti, pentru fiecare tip de bursă 
separat, semnat de membrii comisiei şi cu ştampila facultăţii. 
2) Pentru bursele de performanţă, bursele de performanţă „Meritul Olimpic” şi bursa 
contractuală pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se completează numai anul 
universitar. 
3) Se va completa în ordine alfabetică pentru fiecare an de studii. 
 

Data          Comisia de burse 
       Preşedinte _______________ Semnătură 
       Membri      _______________  Semnătură 
         _______________  Semnătură 
 
        Ştampila facultăţii 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa 13 
 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse din fondul suplimentar de  

burse al universităţii 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea ______________________ 

 
 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii 
din data de _____________ 

 

 

 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse din fondul suplimentar de burse  

al universităţii 

în anul universitar ________________ semestrul _____ 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
student1) 

An de 
studii 

Valoarea bursei – 
lei/lună 

Perioada pentru care 
se acordă bursa 

suplimentară 

 
 
 

    

 
 
___________ 
1) Tabelul se completează pe ani de studii, în ordine alfabetică. 
 

Data          Comisia de burse 
       Preşedinte _______________ Semnătură 
       Membri      _______________  Semnătură 
         _______________  Semnătură 
 
        Ştampila facultăţii 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 14 
 
 

Cerere de participare la concursul pentru obţinerea unei burse internship 
 
 
 
 

Domnule Rector, 
 
 
 
 

Subsemnatul (a) .................... .......... student (ă) la Facultatea ..............................., 
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii  ...................... 
licenţă / master, cu frecvenţă, grupa ....................., 
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse internship la1) 
.......................................................... pentru anul universitar .................... semestrul ........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data                                            Semnătură Student (ă) 
 
 
 
 
 
 
Domnului Rector al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
 
 
 
 

1) Se va menţiona prorectoratul, facultatea sau direcţia la care se desfăşoară concursul! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 15 

 

Cerere de participare la concursul pentru obţinerea unei burse speciale de 

performanţe cultural-artistice 
 
 
 
 

Domnule Decan, 
 
 
 
 
 

Subsemnatul (a) .................... .......... student (ă) la Facultatea ............................, 
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii  ...................... 
licenţă / master, cu frecvenţă, grupa ....................., 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse speciale 
de performanţă cultural-artistică pentru anul universitar .................... semestrul ........ 

Menţionez că în anul ...................... am participat la concursurile de ................... şi 
am obţinut următoarele premii ... ....................................................................................... 
distincţii............................................................................................................................. 

 
 
Data                                          Semnătură Student (ă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domnului Decan al Facultăţii de .............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 16 

 

Cerere de participare la concursul pentru obţinerea unei burse de 

performanţă 
 
 
 

Domnule Decan, 
 
 
 

Subsemnatul (a) .................... .......... student (ă) la Facultatea ............................, 
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii  ...................... 
licenţă / master, cu frecvenţă, grupa ....................., 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse de 
performanţă pentru anul universitar ....................  

Menţionez că am promovat anul universitar .....................................cu media ........ 
 
 
 
 
 
 
 
Data                                            Semnătură Student (ă) 
 
 
 
 
 
Domnului Decan al Facultăţii de .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA 17 

 
 

Cerere de participare la concursul pentru obţinerea unei burse speciale de 

performanţă sportivă 
 
 
 

Domnule Decan, 
 
 
 
 

Subsemnatul (a) .................... .......... student (ă) la Facultatea ............................, 
din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii  ...................... 
licenţă / master, cu frecvenţă, grupa ....................., 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul pentru obţinerea unei burse speciale 
de performanţă sportivă pentru anul universitar .................... semestrul ........ 

Menţionez că în anul .............................. am participat la concursul ....................... 
....................................................................................................şi am obţinut următoarele 
premii ............................................................................................................................... 
medalii.......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
Data                                              Semnătură Student (ă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domnului Decan al Facultăţii de .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 18 

 

Tabel nominal (către Direcţia Servicii Studenţeşti) cu studenţii care au obţinut  

burse din fondul suplimentar de burse al universităţii 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Facultatea ______________________ 

 
 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii 
din data de _____________ 

 

 

 

Tabel nominal cu studenţii care au obţinut burse din fondul suplimentar 

în anul universitar ________________ semestrul _____ 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume 
student1) 

An de 
studiu 

Valoarea bursei 
– lei/luna  

CNP Contul 
bancar 

Perioada pentru care 
se acorda bursa 
suplimentara 

 
 
 

      

 
 
___________ 
1) Tabelul se transmite către Direcţia Servicii Studenţeşti, în ordine alfabetică, pe fiecare 
an de studiu. 

 
 
 
Data          Comisia de burse 
       Preşedinte _______________ Semnătură 
       Membri      _______________  Semnătură 
         _______________  Semnătură 
 
        Ştampila facultăţii 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 19 

 

Tabel nominal (către Direcţia Servicii Studenţeşti) cu studenţii care au obţinut  

burse în Programul de Internship al universităţii 
 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
Prorectorat Relaţia cu Studenţii 

 
 

 

Listă nominală cu studenţii care au obţinut burse în Programul de Internship  

al universităţii 

în anul universitar ________________ semestrul _____ 

 
Prorectoratul Nume şi 

prenume 
student1) 

Facultatea An de 
studiu 

CNP Cont 
bancar 

Banca Valoare bursă 
lunară – lei –
coresp. pentru 
80 h internship2) 

Perioada de 
acordare a 
bursei 

         

 
___________ 
1) Valoarea lunară a sumei alocate pentru bursa de internship va fi corelată cu pontajul 
aprobat de Prorectoratul unde studenţii efectuează internship. Studenţii pot fi pontaţi 
pentru maxim 20h/săptămână, rezultând maxim 80h/lună. 
 
2) Tabelul se transmite către Direcţia Servicii Studenţeşti, în ordine alfabetică, pe 
prorectorate, facultăţi şi structuri. 
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