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PARTEA I - BURSE DIN FONDURI BUGETARE
I.1

DISPOZIŢII GENERALE

În conformitate cu Art. 223 (10) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, studenţii din
universităţile de stat beneficiază de burse de performanţă, burse de merit, precum şi de burse sociale
pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse.
Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă de la bugetul de stat, potrivit
art. 223 (9) din legea nr. 1 /2011, instituţiilor de învăţământ superior de stat de către M.E.N. în funcţie
de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii (studenţii de la studii
universitare de licenţă şi studenţii de la studii universitare de masterat).
Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii
din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, sunt precizate în O.M. Nr.
3392/27.02.2017 publicat în M.O. al României partea I, nr. 155/02.03.2017.
Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc de către Senatul U.T.C.B., în limita
fondurilor repartizate de M.E.N. şi în raport cu condiţiile efectuării de către studenţi a activităţilor
universitare.
Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul
că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (art. 223 alin. 10, legea nr. 1
/2011). Cuantumul celorlalte categorii de burse se stabileşte de către Senatul U.T.C.B. şi nu poate fi
mai mic decât cuantumul minim al burselor sociale.
Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de
stat pot beneficia de bursă de la bugetul de stat, numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca
numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu
prevăzut că durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
Studenţii de la cursurile universitare de licenţă, precum şi studenţii de la cursurile universitare
de masterat pot beneficia de burse finanţate de la bugetul de stat, pe un număr de ani egal cu durata
de şcolarizare specifică formei de învăţământ la care sunt înscrişi.
Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează a doua specializare sau studenţii
reînmatriculaţi pot beneficia de burse finanţate de la bugetul de stat, în funcţie de fondurile alocate,
cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească durata normală a
studiilor.
La iniţiativa Consiliului de Administraţie se pot propune categorii de burse din fondul acordat
de M.E.N. pentru mobilităţi interne şi externe ale studenţilor din UTCB cu respectarea legislaţiei în
vigoare. Aceste categorii de burse devin operaţionale după prezentarea şi votarea lor de către Senatul
UTCB.
Bursele pentru stimularea performanţei academice, bursele sociale, bursele sociale
ocazionale, bursele speciale, bursele pentru stagii universitare, postuniversitare şi doctorale în
tară/străinătate se acordă studenţilor din U.T.C.B. în limita fondurilor repartizate de către M.E.N. şi în
funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. În cazul burselor sociale se ţine cont doar de situaţia
materială a studenţilor şi familiilor lor.
Prevederile prezentului regulament nu se aplică în acordarea burselor pentru studenţii
înmatriculaţi la studii universitare de doctorat (doctoranzi), indiferent de cetăţenie şi nici studenţilor
etnici români şi străini, categorii de burse care sunt reglementate prin legislaţie naţională specială.

I.2

METODOLOGIA DE REPARTIZARE A FONDULUI DE BURSE ACORDAT
UNIVERSITĂŢII

Ministerul Educaţiei Naţionale alocă universităţii un fond de burse, conform propriei sale
metodologii, proporţional cu numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.
Procedurile pentru utilizarea şi repartizarea acestui fond pe semestre, luni calendaristice, facultăţi şi
forme de învăţământ sunt stabilite prin prezentul regulament.
Repartizarea se face de către Comisia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material
pentru studenţi, constituită la nivel de Universitate. Defalcarea pe semestre şi luni calendaristice a
fondului de burse alocat universităţii se face de către aceeaşi comisie, în concordanţă cu
reglementările legale.
Fondul total de burse cuvenit lunar fiecărei facultăţi se calculează în funcţie de numărul de
studenţi echivalenţi, prin repartizarea proporţională a fondului lunar total acordat universităţii, din
care în prealabil se scad sumele necesare acoperirii burselor de performanţă şi a burselor sociale
Determinarea numărului de studenţi echivalenţi se face pentru universitate, pentru fiecare
facultate sau departament, de către Comisia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material
pentru studenţi, constituită la nivel de Universitate, pe baza datelor comunicate de către Comisiile pentru
acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi constituite la nivel de facultăţi. Datele
se prezintă de către facultăţi sau departament în formatele din ANEXA I.1, în termen de maximum 10
zile de la începerea semestrului.
Numărul de studenţi echivalenţi se calculează utilizând ponderile din tabelul I.1, care se referă
la formă de învăţământ, respectiv la studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat:
Tabelul I.1
Forma de învăţământ, zi
Număr studenţi (cifre
Coeficient de pondere
absolute)
Studii universitare de licenţă
N1
c1 = 1,00
Studii universitare de licenţă
N2
c2 = 1,50
cu predare în limbi străine de
circulaţie internaţională
Studii universitare de masterat
N3
c3 = 1,50
Studii universitare de master
N4
C4 = 2,25
cu predare în limbi străine de
circulaţie internaţională
Formulele de calcul pentru numărul de studenţi echivalenţi Nei sunt:

-

studii universitare de licenţă (facultăţi), i = 1…6
7

NLei = ∑ N1i x c1

(I.1)

1

-

studii universitare de licenţă cu predare în limbi străine de circulaţie internaţională
2

NLeiLB = ∑ N2i x c2

(I.2)

1

-

studii universitare de masterat
6

NMei = ∑ N3i x c3

(I.3)

1

-

studii universitare de master cu predare în limbi străine de circulaţie internaţională
2

NMeiLB = ∑ N4i x c4

(I.4)

1

Pentru universitate, numărul total de studenţi echivalenţi este:
NUe=

NLei + NLeiLB + NMei + NMeiLB

(I.5)

Repartizarea proporţională a fondului de burse F constituit pe universitate, pe studii de licenţă
şi studii de masterat se face cu formulele (I.6), (I.7) şi (I.8):

-

pentru studii universitare de licenţă, fondul repartizat este:
NLei
FLi = ─── F

NU
-

e

pentru studii universitare de licenţă cu predare în limbi străine, fondul repartizat este:
NLeiLB
FLi = ─── F
NUe

-

(I.7)

pentru studii universitare de masterat fondul repartizat este:
NMei
FLi = ─── F
NUe

-

(I.6)

(I.8)

pentru studii universitare de master cu predare în limbi străine, fondul repartizat este:
NMeiLB
FLi = ─── F
NUe

(I.9)

Rezultatele centralizate ale repartizării fondurilor se prezintă de către Comisia pentru acordarea
burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi, constituită la nivel de Universitate, în formatul
din ANEXA I.2 se predau comisiilor facultăţilor şi serviciilor funcţionale ale universităţii, în termen de
12 zile de la începerea semestrului.
Fondurile repartizate facultăţilor se folosesc pentru acordarea următoarelor categorii de
burse: burse de performanţă, burse de merit, burse sociale şi burse de ajutor social ocazional.
Acordarea burselor din aceste fonduri este de competenţa Comisiilor pentru acordarea burselor
şi altor forme de sprijin material pentru studenţi constituite la nivel de facultăţi, în condiţiile prezentului
regulament. În situaţiile în care la una sau mai multe facultăţi nu este posibilă utilizarea integrală a
fondurilor alocate, stabilirea modului de repartizare a fondurilor rămase, eventual prin redistribuire,
este de competenţa Comisiei pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi,
constituită la nivel de Universitate, care procedează conform paragrafului I.5.
Bursele sociale se acordă în limita unui procent de minimum 30 % din fondul total alocat,
stabilit de Senatul universitar al U.T.C.B.
La facultăţi, fondul pentru acordarea de burse de performanţă, de merit se defalcă pe forme
de învăţământ universitar de licenţă şi de masterat, proporţional cu numărul de studenţi echivalenţi
calculat utilizând formula (I.1) şi coeficienţii de pondere c1 şi c3.
După defalcarea fondurilor de burse pe facultăţi, corespunzător celor două forme de
învăţământ, acestea se împart pe ani de studiu şi serii, proporţional cu numărul de studenţi (cifre
absolute).
Acordarea burselor studenţilor integralişti eligibili se face pe baza rezultatelor la învăţătură,
apreciate în medie pe universitate, pe forme de învăţământ şi în particular pe ani de studiu şi/sau pe
serii, conform procedurii descrise în paragraful I.4.

Un student poate beneficia numai de o singură categorie de bursă finanţată de la bugetul de
stat, respectiv cea pentru care îndeplineşte condiţiile pentru semestrul în care aceasta se acordă.
Singura excepţie este bursa de ajutor social şi ajutor social ocazional acordată în condiţiile
specificate de reglementările legislative în vigoare.

I.3

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR

Bursele se acordă studenţilor la începutul fiecărui semestru al anului universitar. Sunt eligibili
pentru bursă toţi studenţii de la studiile universitare de licenţă şi de masterat care au promovat în
integralitate formelor de verificare prevăzute din planurile de învăţământ. Excepţia fac studenţii orfani
care beneficiază şi de condiţii speciale de acordare a bursei sociale, prevăzute la I.4.5.
Prevederea de student integralist eligibil pentru bursă include şi promovarea tuturor formelor
de evaluare din anii universitari precedenţi (60 credite / an), pentru care studentul nu a obţinut
creditele în seria curentă.
În cazul burselor de ajutor social se aplică criteriile de promovare anuală şi semestrială.
Promovarea anuală se referă la acumularea numărului de credite necesar pentru înscrierea
studentului în anul universitar următor iar promavarea semestrială este condiționată de acumularea
a 12 credite după sesiunea de iarnă.
Determinarea cuantumurilor burselor, stabilirea numărului de burse pe categorii şi a
beneficiarilor burselor se fac după cum urmează:
- la începutul fiecărui semestru, pentru bursele de performanţă, de merit şi bursele sociale;
- în timpul semestrului, pentru bursele de ajutor social ocazional, conform prevederilor legale în
vigoare.
Studenţii pot beneficia de bursa acordată la începutul anului universitar pe întreaga durată a
acestuia, dacă în perioada sesiunii de examene de la sfârşitul semestrului I al anului universitar sunt
plecaţi din ţară prin burse de mobilitate obţinute în cadrul unor programe internaţionale în care
universitatea este angajată.

I.3.1

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANŢĂ

Bursele de performanţă sunt burse ce fac parte din categoria burselor de stimulare a
performanţei academice, acordate studenţilor prin concurs.
Condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea bursei de performanţă sunt:

-

studentul să fie înscris în anul de studii pentru care se organizează competiţia pentru
bursă, având dreptul la o singură bursă de performanţă pe semestru;

-

absolvenţii (licenţiaţi) ai unor instituţii de învăţământ superior care urmează cursuri la
învăţământul de zi (a 2-a facultate) pot beneficia de bursă de performanţă, dacă nu
depăşesc în total numărul maxim de semestre pentru care legislaţia în vigoare permite
acordarea bursei.

Bursele de performanţă se acordă la învăţământul universitar de licenţă, după cum urmează:
a) pentru concursurile profesional – ştiinţifice organizate la nivel de universitate se acordă
un număr maxim de 3 burse de performanţă la fiecare disciplină, pentru un semestru, începând cu
semestrul următor celui în care are loc concursul;
b) pentru concursurile profesional – ştiinţifice organizate la nivel de facultate se acordă o
singură bursă pentru fiecare disciplină, pentru un semestru, începând cu semestrul următor celui în
care are loc concursul;

c) pentru concursurile profesional – ştiinţifice organizate la nivel naţional şi internaţional,

studenţii distinşi cu premii (I, II sau III) obţin bursă de performanţă pentru două semestre, începând
cu semestrul următor celui în care are loc concursul, iar studenţii distinşi cu menţiune obţin bursă de
performanţă pentru un semestru, începând cu semestrul următor celui în care are loc concursul.

I.3.2

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT

Bursele de merit se acordă, pentru semestrul I, pe baza rezultatelor la învăţătură din anul
universitar anterior, iar pentru semestrul II, pe baza rezultatelor la învăţătură din semestrul precedent,
în ordinea descrescătoare a mediilor, până la media minimă (prag) stabilită de Consiliul de
Administraţie pentru fiecare an de studiu.
Pentru învăţământul universitar, bursele de merit se acordă prin următoarele proceduri:

a) Stabilirea condiţiilor minime de eligibilitate pe universitate, pe forme de învăţământ
universitar şi ani de studiu

Pentru stabilirea acestor condiţii, se calculează mediile minime de bursă pe universitate (sub
această medie studentul nu mai este eligibil), după cum urmează:
- pentru studenţii de la studii universitare de licenţă, învăţământ tehnic, indiferent de limba de
predare din anii de studiu I, II şi III – MLT min.univ.ing. I-III şi pentru anii de studiu IV – MLT min.univ.IV.
- pentru studenții de la studii universitare de licență, învățământ umanist pentru anii de studiu
I, II, III – MLU min.univ.ing. I-III.
Mediile minime de bursă pe universitate rezultă că medie a tuturor notelor obţinute la
evaluările promovate din anul universitar sau din semestrul anterior:
Suma tuturor notelor obținute la evaluările promovate
M min.univ. = ───────────────────────────────────────────
(I.10)
Numărul total al formelor de evaluare la care s-au obţinut note de promovare
Studenţii cu medii generale mai mari sau egale cu aceste medii, corespunzător formei de
învăţământ şi anilor de studiu în care se încadrează, rămân eligibili pentru bursele acordate în limitele
fondului de burse repartizat anului (seriei) în care sunt înscrişi la începutul anului universitar sau
semestrului.
Determinarea mediilor minime de bursă pe universitate se face de către Comisia pentru
acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi, constituită la nivel de Universitate, pe
baza datelor communicate de către Comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material
pentru studenţi constituite la nivel de facultate. Datele se prezintă în formatul din ANEXA I.3 şi vor fi
puse la dispoziţia comisiei pe universitate în termen de 10 zile de la începerea fiecărui semestru
universitar. Pentru semestrul I, calculele se fac conform situaţiei la data de 5 octombrie, iar pentru
semestrul II conform situaţiei din prima zi după încheierea sesiunii de examene, rezultatele fiind
considerate definitive.
Nu se iau în considerare următoarele note:
- pentru mediile minime de bursă pe semestrul I, notele la examenele promovate de studenţii
exmatriculaţi până la 5 octombrie;
- pentru mediile minime de bursă pe semestrul II, notele la examenele promovate de studenţii
exmatriculaţi până în cea de a 5-a zi de la data începerii semestrului.
Comisia constituită la nivelul Universităţii va stabili şi comunica mediile minime de bursă pe
universitate comisiilor pe facultăţi sau departament în termen de 2 zile de la primirea datelor de la
toate aceste comisii.

b) Determinarea numărului de burse pe fiecare an de studiu şi serie.
Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare an de studiu (serie).
La anii I de studiu, în semestrul I, se acordă doar burse de ajutor social.

Bursele de merit se acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, pe baza mediilor
obţinute şi în ordinea descrescătoare a acestora. Baza de determinare a grupării este numărul de
studenţi integralişti eligibili pentru bursă, până la media minimă (prag) stabilită de Consiliul de
Administraţie pentru fiecare an de studiu, în semestrul pentru care se efectuează calculele pentru
acordarea burselor.
Comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi constituite la
nivel de facultate stabilesc pe fiecare an de studiu (serie) numărul de studenţi eligibili pentru burse de
merit, în limitele fondului total destinat acordării acestor categorii de burse şi în funcţie de
cuantumurile burselor de merit.
Pentru toate categoriile de burse, dacă fondul de burse nu este suficient pentru acordarea
burselor tuturor studenţilor cu medii egale, departajarea acestora se face pe baza unor criterii clare şi
obiective, stabilite de către Comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru
studenţi constituite la nivel de facultate.
Comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi constituite la
nivel de facultate întocmesc listele cu studenţii care au obţinut bursă de merit, pe ani de studiu,
conform modelului din ANEXA I.4. De asemenea, acestea întocmesc o recapitulaţie, în care se
centralizează datele pe facultate sau departament, conform modelului din ANEXA I.5.
Termenul de întocmire şi predare a listelor şi recapitulaţiei este de 20 de zile de la începerea
semestrului.

I.3.3

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENŢII DE LA STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT

Conform prevederilor legislative în vigoare, bursele pentru studenţii de la studii universitare de
masterat se acordă prin concurs.
Deoarece accesul la studii universitare de masterat se face prin concurs de admitere,
organizat la începutul anului universitar, pentru bursele acordate în semestrul I acest concurs
constituie şi concurs pentru acordarea burselor, în limita fondului constituit în acest scop prin
procedurile descrise la paragraful I.2.
Pentru acordarea burselor pe semestrul II, criteriile specifice sunt rezultatele profesionale
obţinute de studenţi pe semestrul I, pentru semestrul al III-lea al studiilor de masterat se consideră
integralitatea rezultatelor profesionale ale întregului an precedent, iar pentru semestru IV se
consideră integralitatea rezultatelor profesionale de pe semestrul III şi a celor de pe întregul an
precedent.
Condiţiile de eligibilitate ale studenţilor pentru acordarea burselor sunt similare cu cele pentru
învăţământul universitar de licenţă.
Pentru stabilirea acestor condiţii, se calculează media minimă de bursă pe universitate (sub
această medie studentul nu mai este eligibil), după cum urmează:
Suma tuturor notelor obţinute la evaluările promovate pe semestrul I
M min.univ. = ─────────────────────────────────────────
(I.11)
SUM
Numărul total al formelor de evaluare la care s-au obţinut note de promovare
Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare formă de invatamantspecializare.
Determinarea mediilor minime de bursă pe universitate la studii universitare de masterat se
face de către Comisia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi,
constituită la nivel de Universitate, pe baza datelor communicate de către Comisiile pentru acordarea
burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţii constituite la nivel de facultate.

Comisia constituită la nivelul Universităţii va stabili şi comunica mediile minime de bursă pe
universitate Comisiilor pe facultăţi în termen de 2 zile de la primirea datelor de la toate aceste comisii.
Datele se prezintă în formatul din ANEXA I.6.
Comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi constituite la
nivel de facultăţi stabilesc pe fiecare specializare numărul de studenți eligibili pentru burse, în limitele
fondului total destinat acordării acestora.
Pentru toate categoriile de burse, dacă fondul de burse nu este suficient pentru acordarea
burselor tuturor studenţilor cu medii egale, departajarea şi acordarea acestora se face de către
comisiile pe facultate.
Comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi constituite la
nivel de facultăţi întocmesc listele cu studenții eligibili pentru bursă, conform modelului din ANEXA
I.4. De asemenea, acestea întocmesc o recapitulaţie, în care se centralizează datele pe facultate şi
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, conform modelului din ANEXA I.5.
Termenul de întocmire şi predare a listelor şi recapitulaţiei este de 20 de zile de la începerea
semestrului.

I.3.4 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE ŞI A BURSELOR DE
AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL
I.3.4.1 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE
Bursele sociale se acordă în baza documentelor depuse de studenţi şi în urma analizării
fiecărui caz social în parte de către comisiile numite pentru acordarea acestor burse.
Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Bursele sociale se acordă pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, în
următoarele cazuri:
a)
studenţilor care îndeplinesc condiţiile de promovare chiar sub media minimă (prag) a
căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit
lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie pe
ţara garantat în plată.
În vederea obţinerii acestei burse sociale, studenţii trebuie să depună următoarele
documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
(4) documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care se iau în calcul,
ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi, în cazul familiilor de studenţi.
(5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale;
(6) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea
proprietăţilor familiei (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, a
pădurilor, chirii);
(7) documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din
activităţi autorizate;
(8) copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei/ familiilor aflaţi în
întreţinere legală şi adeverinţe, pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea de
întreţinuţi (ex. elevi, descendenţi cu dizabilităţi)
(9) sentinţa civilă de divorţ şi pentru pensia de întreţinere, în cazul celor cu părinţi divorţaţi şi
care se află în întreţinerea unuia dintre părinţi.

b) studenţilor bolnavi de TBC, care se află în evidenţă unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozată sau
reumatism articular;
În vederea obţinerii acestei burse sociale, studenţii trebuie să depună următoarele
documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului
şi de medicul cabinetului medical studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii
Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti (cabinetul medical din Căminul Studenţesc
nr. 4).
Acordarea burselor şi a tuturor formelor de protecţie socială studenţilor bolnavi de TBC, care se
află în evidenţă unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de
SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism articular se face pe toată perioada anului universitar,
inclusiv vacanţelor.
Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul
că acestea trebuie să acopere cheltuielile de masă şi cazare.

I.3.4.2 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

Bursele de ajutor social ocazional se acordă indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă
categorie de bursă, astfel:
a)
bursă pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte care se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu
a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar
mediu net pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional, această categorie de bursă
putându-se acorda, în funcţie de fondurile universităţii, aceluiaşi student de două ori în decursul unui
an universitar;
b)
bursă pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază
minim net la nivel naţional, şi, constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru
procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului
universitar pentru fiecare copil născut ;
În vederea obţinerii burselor de ajutor social ocazional de maternitate, studenţii trebuie să
depună următoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de naştere al copilului;
(4) documente justificative privind veniturile familiei.
c)
bursa pentu ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei),
necăsătorit(a) sau căsătorit(a), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz
de deces este stabilită de către Consiliul de Administraţie.
În vederea obţinerii burselor de ajutor social ocazional în caz de deces, studenţii trebuie să
depună următoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de căsătorie;
(4) copie după certificatul de deces;
(5) documente justificative privind veniturile familiei.

I.3.5 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE ŞI AL BURSELOR DE
AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU STUDENŢII ORFANI, CELOR PROVENIŢI DIN
CASELE DE COPII SAU PLASAMENT FAMILIAL CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI
Studenţii orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează
venituri beneficiază de cel puţin una din categoriile de burse şi de protecţie socială oferite în
învăţământul superior, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul în care studenţii orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial care
nu realizează venituri, nu au o situaţie şcolară care să le permită obţinerea unei burse de
performanţă, burse de merit, vor primi o bursă socială la un nivel care să le permită continuarea
studiilor. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul
că acestea trebuie să acopere cheltuielile de masă şi cazare.
Studenţii orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează
venituri, pot beneficia de bursă de ajutor social ocazional în paralel cu altă categorie de bursă.
Această categorie de burse se poate acorda aceluiaşi student de 2 ori în decursul anului universitar.
Acordarea burselor şi a tuturor formelor de protecţie socială pentru studenţii orfani, celor
proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri, se face pe toată
perioada anului universitar incluzând şi vacanţele, din bugetul universităţii constituit din alocaţiile
bugetare şi venituri proprii, pe baza deciziei Senatului universităţii, cu respectarea criteriilor în vigoare
de acordare a burselor studenţeşti.
În vederea obţinerii burselor de ajutor social şi de ajutor social ocazional pentru studenţii
orfani, studenţii trebuie să depună următoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau adeverinţă din care să rezulte
că studentul provine din casa de copii sau din plasament familial;
(4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale;
(5) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea
proprietăţilor personale ale studentului(ei) (venituri nete din activităţi de exploatare a
terenurilor agricole, a pădurilor, chirii);
(6) documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din
activităţi autorizate;
Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea
vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al
membrilor familiei aflate în grija studentului soție, copii dacă este cazul.
Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula
ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în grijă, precum
copii , soție etc.

I.4

PROCEDURI PENTRU REDISTRIBUIREA FONDURILOR PENTRU BURSE
I.4.1

REDISTRIBUIREA ÎNTRE ANII DE STUDIU

Redistribuirea între anii de studiu este de competenţa comisiilor pe facultăţi.
O primă operaţiune de redistribuire este necesară deoarece cuantumul minim al bursei în
sensul precizat de lege este stabilit şi nu poate fi modificat. Dacă, prin acordarea burselor, fondul
afectat anului sau seriei nu conduce la un număr întreg de burse şi rămân sume neatribuite
(inferioare cuantumului bursei minime), acestea vor forma un fond de compensare. Comisiile pe
facultate vor putea atribui din acest fond un număr întreg de burse, de preferinţă studenţilor pentru
care diferenţa dintre cuantumul minim al bursei şi suma rămasă neatribuita este minimă.

Redistribuirea se face şi dacă numărul redus al studenţilor eligibili pentru bursele de
performanţă, de merit din unul sau mai mulţi ani de studiu conduce la neconsumarea fondului alocat
în totalitate anului de studiu(seriei) respective.
În aceste situaţii, comisiile pe facultate analizează şi aplică, în ordine, următoarele soluţii
posibile:
- redistribuirea fondurilor pentru învăţământ universitar de licenţă, la alţi ani de studiu de la
aceeaşi formă de învăţământ, începând cu seriile paralele (dacă există şi au studenţi eligibili
care nu au primit bursă prin consumarea fondului afectat anului), apoi cu anii mari, în ordine
descrescătoare;
- dacă situaţia apare numai la învăţământul universitar (la facultăţi), iar după redistribuirea între
anii de studiu rămân încă fonduri neconsumate, acestea se transferă la formă de învăţământ
universitar de masterat, unde se redistribuie proporţional pe serii şi se acordă burse
descrescător în ordinea mediilor.

I.4.2

REDISTRIBUIREA ÎNTRE FACULTĂŢI

Redistribuirile fondurilor între facultăţi precum şi celelalte măsuri pentru utilizarea cât mai
bună a fondului de burse sunt de competenţa Comisiei pentru acordarea burselor şi altor forme de
sprijin material pentru studenţi, constituită la nivel de Universitate.
Redistribuirea se face dacă la una sau mai multe facultăţi rămân neacordate fonduri pentru
burse, după aplicarea prevederilor paragrafului I.5.1.
În aceste condiţii, comisiile pe facultăţi prezintă separat Comisiei pentru acordarea burselor şi
altor forme de sprijin material pentru studenţi, constituită la nivel de Universitate cuantumurile acestor
fonduri, din care se formează un fond de compensare pe universitate. Acest fond se redistribuie
facultăţilor care au un număr mai mare de studenţi eligibili pentru burse de merit decât numărul de
studenţi care au primit bursă. Repartizarea se face proporţional cu numărul acestora, iar bursele se
alocă în următoarea ordine de prioritate: studenţilor de la cursurile universitare de licenţă, începând
cu anii mari, apoi studenților de la studiile universitare de masterat.
Dacă după redistribuire rămân în continuare fonduri neutilizate, acestea vor putea fi utilizate
pentru creşterea cuantumurilor burselor.

I.5

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL
UNIVERSITAR DE DOCTORAT

Fondurile pentru acordarea burselor de doctorat sunt prevăzute anual, separat, de către
Ministerul Educaţiei Naţionale instituţiilor care organizează această formă de învăţământ, fără a
afecta fondul acordat pentru bursele studenţilor de la studii universitare de licenţă şi a studenţilor de
la studii universitare.
În Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti organizarea doctoratului face obiectul unui
regulament separat.

I.6

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STAGII DE STUDII
UNIVERSITARE ŞI POSTUNIVERSITARE ÎN STRĂINĂTATE

Ministerul Educaţiei Naţionale poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi
postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obţin prin
concurs organizat la nivel naţional, conform art. 205 (10) din Legea nr. 1/2011.
La concursurile pentru obţinerea burselor prevăzute în aliniatul precedent, pot participa
studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat şi ai instituţiilor de învăţământ
superior particular acreditate (art. 205 (11) din Legea nr. 1/2011).
Obligaţia anunţării acestor concursuri revine universităţii, prin Departamentul de relaţii
internaţionale.
Relaţiile dintre câştigătorii acestor burse şi universitate se reglementează pe baza unui
contract.

PARTEA a II-a - BURSE DIN FONDURI EXTRABUGETARE ŞI ALTE FORME DE
SPRIJIN MATERIAL
II.1

CATEGORII DE BURSE
II.1.1 BURSE PRIVATE

Bursa privatã reprezintã sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de cãtre o
persoanã juridicã de drept privat sau de cãtre o persoanã fizicã unui beneficiar care poate fi, dupã
caz, student, doctorand sau care urmeazã un program de pregãtire postuniversitarã într-o instituţie
de învăţământ superior acreditatã, din tarã sau din strãinãtate, conform Legii nr. 376 / 2004 şi a
Ordinului 1759 / 2004.
Studenţii de la studii universitare de licenţă şi de masterat pot beneficia de burse pe bază de
contract încheiat cu agenţi economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.
Obţinerea acestor burse se poate face la iniţiativa universităţii, la iniţiativa studentului, a
agentului economic sau a persoanei juridice sau fizice. Beneficiarii burselor se angajează în nume
personal să respecte prevederile contractului, universitatea neputând fi făcută responsabilă de către
nici una dintre părţi pentru neîndeplinirea parţială sau în totalitate a prevederilor din contract.
Cuantumul bursei private se stabileşte la încheierea contractului între părţi şi se poate
modifica ulterior numai prin act adiţional la acesta.

II.1.2 BURSE ACORDATE DIN FONDURILE EXTRABUGETARE ALE UNIVERSITĂŢII

Senatul universitar poate decide, la începutul fiecărui semestru sau o singură dată în timpul
semestrului, suplimentarea fondului de burse finanţate de la bugetul de stat cu fonduri provenite din
veniturile proprii extrabugetare, pentru sprijinirea materială a unor studenţi cu rezultate excepţionale
la învăţătură sau a unor studenţi aflaţi temporar în situaţii dificile.

II.2

CREDITE BANCARE ŞI BURSE DE STUDII PENTRU STUDENŢI

În condiţiile legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, art. 204 (1), studenţii care provin din familii cu
venituri reduse beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor,
garantate de stat, în condiţiile legislaţiei în vigoare, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii.
Împrumuturile pot acoperi taxele de studii şi costul vieţii pe perioada studiilor.
Agenţia de Credite şi Burse de Studii propune reglementări corespunzătoare în vederea
acordării creditelor.

PARTEA III-a MĂSURI COMPLEMENTARE
III.1

COMISIILE PENTRU ACORDAREA BURSELOR

III.1.1 COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR ŞI ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL
PENTRU STUDENŢI CONSTITUITĂ LA NIVEL DE UNIVERSTITATE
Comisia pe universitate pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru
studenţi se constituie prin decizia rectorului universităţii, în următoarea componenţă:
Preşedinte – prorectorul responsabil cu activități studențești, relații internaționale, politici de
resurse umane şi administrative
Membri – secretarul şef al universităţii, directorul general administrativ, directorul economic,
directorul administrativ, consilierul juridic, reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie.
Comisia stabilită la nivelul universităţii are următoarele responsabilităţi referitoare la:
a) utilizarea şi repartizarea fondului de burse alocat de către M.E.N. pe semestre, luni
calendaristice, facultăţi şi forme de învăţământ;
b) determinarea numărului de studenţi echivalenţi pentru care se acordă bursă;
c) stabilirea modului de repartizare a fondurilor rămase nealocate;
d) aprobă listele cu studenţii bursieri de la fiecare facultate;
e) determinarea mediilor minime de bursă pe universitate;

III.1.2 COMISIILE PENTRU ACORDAREA BURSELOR ŞI ALTOR FORME DE SPRIJIN
MATERIAL PENTRU STUDENŢI CONSTITUITE LA NIVEL DE FACULTĂŢI
Comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi se
constituie la nivel de facultăţi prin decizia rectorului universităţii, la propunerea decanatelor, în
următoarea componenţă:
Preşedinte – decanul facultăţii
Membri – prodecanii facultăţilor, unul sau doi membri ai consiliului facultăţii (cadre didactice),
secretarul şef al facultăţii, un reprezentant al studenţilor în consiliul facultăţii.
Comisiile stabilite la nivelul facutatilor au următoarele responsabilităţi referitoare la:
a)
repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare;
b)
stabilirea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care să nu
contravină prevederilor prezentului regulament;
c)
analiza documentelor din dosarele depuse;
d)
organizarea concursului pentru acordarea burselor studenţilor înmatriculaţi la studii
universitare de masterat;
e)
întocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile: bursă de performanţă, bursă de
merit, bursă de ajutor social, bursă de ajutor social ocazional;
f)
verificarea încadrării în fondurile alocate;
g)
propune alte surse de finanţare a burselor;
h)
analiza şi rezolvarea contestaţiilor.

III.2

DEFALCAREA PE SEMESTRE ŞI LUNI CALENDARISTICE A FONDULUI PENTRU
BURSE ALOCAT UNIVERSITĂŢII DE LA BUGETUL DE STAT

Defalcarea pe semestre şi luni calendaristice a fondului pentru burse alocat universităţii de la
bugetul de stat este de competenţa Comisiei centrale pe universitate pentru acordarea burselor şi altor
forme de sprijin material pentru studenţi.
Propunerile comisiei se supun aprobării Consiliului de Administraţie.

III.3

DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR LA HOTĂRÂRILE COMISIILOR
PENTRU ACORDAREA BURSELOR

După definitivarea listelor, comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin
material pentru studenţi constituite la nivel de facultăţi afişează imediat, la loc vizibil (panou cu
menţiunea BURSE/site-uri facultății/ site universitate), numele beneficiarilor de burse pe semestrul
respectiv, pe categorii de burse şi ani de studiu.
Contestaţiile se soluţionează de către Comisiile pentru acordarea burselor şi altor forme de
sprijin material pentru studenţi constituite la nivel de facultăţi, în termen de 3 zile lucrătoare de la
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. În cazul în care aceste comisii consideră ca o
contestaţie, datorită complexităţii sale, poate fi soluţionată doar de către Comisia pentru acordarea
burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi, constituită la nivel de Universitate, o va trimite
acesteia, împreună cu actele dosarului, în termenul de soluţionare, arătând motivele pentru care nu sa soluţionat la facultate.
Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisiile pentru
acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi constituite la nivel de facultăţi pot
solicita reanalizarea cererii de către Comisia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material
pentru studenţi, constituită la nivel de Universitate, înregistrând în termen de 3 zile de la afişarea
rezultatelor, la facultate, un apel motivat în acest sens. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare,
facultatea va trimite Comisia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi,
constituită la nivel de Universitate apelul şi dosarul cuprinzând contestaţia şi actele depuse de către
student.

III.4

PLATA BURSELOR

III.5

ALTE MĂSURI ADMINISTRATIVE.

III.6

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Tabelele finale cu beneficiarii burselor, în formatele din anexele la acest regulament, se
predau serviciilor funcţionale (secretariat rectorat, social, contabilitate) pentru întocmirea formelor de
plată a burselor.
Plata burselor se face, de regulă, în cea de a treia decadă a lunii calendaristice. Datele la care
se plătesc bursele se anunţă corespunzător prin afişare. În cazuri speciale, determinate de motive
obiective, plata se poate face într-o altă perioadă, cu obligativitatea anunţării prealabile a studenţilor
prin afişare la panoul BURSE, care revine, în ordine, serviciilor funcţionale şi comisiilor pe facultăţi.
Plata burselor se face de regulă prin intermediul cardurilor bancare.

Bursa acordată unui student poate să fie suspendată pe o perioadă limitată, la propunerea
decanatelor, pentru abateri grave de la disciplină universitară sau nerespectarea regulamentelor
universităţii. Suspendarea bursei se aprobă de către Consiliul de Administraţie. Studentul pentru care
se propune această sancţiune va fi invitat să participe la şedinţa Consiliului de Administraţie în care
se discută suspendarea bursei. Dacă studentul nu se prezintă, hotărârea se ia în lipsa acestuia,
urmând ca aceasta să i se comunice în termen de 2 zile de la data şedinţei, de către decan sau
directorul departamentului. Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă. Suspendarea bursei
nu se poate face decât pentru o perioadă în cadrul semestrului în care studentul a comis abaterile
care au determinat această măsură.
Sancţiunile vor fi aduse la îndeplinire de către Direcţia Administrativă pe baza datelor primite
de la secretariatele unităţilor de învăţământ.
În anumite situaţii speciale, senatul universitar poate lua în discuţie şi aproba, în limitele legii,
acordarea unor burse parţiale.

Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse, având la bază documente fictive,
vor fi sancţionaţi disciplinar, material sau penal, după caz.
Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale de către Senatul universitar.
Consiliul de Administraţie poate recurge la unele soluţii operative de amendare a unor
prevederi, care vor fi aprobate ulterior de Senatul universitar.
Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti din 01.09.2017.

LISTA REGLEMENTĂRILOR LEGISLATIVE ÎN VIGOARE CARE SE REFERĂ LA
BURSE
-

Legea Educaţie Naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare ;

-

Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor
generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și
cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, cu modificările și
completările ulterioare;

-

Legea nr. 376 / 28.07.2004 – privind bursele private.

-

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/2012 –
privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului.
* * *

