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Regulamentul burselor extrabugetare de excelență 

pentru anul universitar 2020/2021 

Prezentul regulament stabilește criteriile pentru acordarea burselor extrabugetare de 

excelență, oferite de Facultatea de Hidrotehnică din venituri proprii, provenite de la 

sponsori/parteneri ai acesteia.  

1. Sunt eligibili pentru bursa extrabugetară de excelență, studenții anilor I-IV ai facultăţii, 

care au promovate toate creditele aferente anului în care se află.  

2. Se acordă câte o bursă extrabugetară de excelență pentru fiecare specializare 

respectiv an de studiu – ciclul I de Licență. 

3. Alocarea burselor se face de către Decanatul facultății, în baza punctajului obținut în 

urma ierarhizării, conform listei de criterii din tabelul nr. 1. 

4. Candidații vor depune la Decanatul facultății un dosar ce va cuprinde:  

▪ Cerere de înscriere în vederea acordării unei burse extrabugetare de performanță, 

▪ Formularul cu criteriile de ierarhizare completate şi punctajul obţinut,  

▪ Lista cu participări la diversele activităţi desfăşurate conform criteriilor din tabelul 

menționat anterior,  

▪ Alte dovezi pentru activităţile desfăşurate. 

Criteriile de ierarhizare a studenţilor pentru acordarea acestor burse si punctajele acordate 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt 

Criteriu Participare 
Punctaj 

maxim 

1. Media la finele semenstrului I, 
respectiv sementru II 

- 70 

2. Participarea la concursuri 
profesionale studenţeşti 

participare concursuri locale/naționale (5 
puncte pentru fiecare concurs) 

Notpentru participări multiple, acestea se 
cumulează, dar nu depășesc punctajul maxim 

15 

3. Participare la activităţi 
extracuriculare (ConstructFEST, 
Ziua apei, Ziua porţilor deschise, 
acțiuni de promovare ale 
facultății)**  

- se puncteaza fiecare participare separat cu 
maxim 5 puncte 

pentru participări multiple, acestea se 
cumulează, dar nu depășesc punctajul maxim 

15 

Total 100 

** nu sunt incluse activităţile care s-au desfăşurat în cadrul procesului de învăţământ sau care 

reprezintă o obligaţie pentru o anumită disciplină) 
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Bursele extrabugetare pot fi suspendate, pentru abateri disciplinare faţă de procesul de 

învăţământ, la iniţiativa şi prin decizia Decanatului Facultăţii. 

În cazul punctajelor egale, departajarea studenților se va face pe baza următoarelor criterii, 

luate în considerare în ordinea următoare: 

▪ Criteriul 1: media pentru semestrul I, respectiv sementru II 

▪ Criteriul 2: nota obținută la materia cu cele mai multe credite în semestrul I, respectiv 

semestrul II; dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină 

cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea 

departajării. În situația în care există mai multe discipline cu același număr de credite, 

se vor lua în considerare toate aceste materii. 

Decanatul va acorda un număr de 18 burse, câte o bursă pentru fiecare specializare și an de 

studiu – ciclul I Licență (9 burse aferente semestrului I și 9 burse aferente semestrului II). 

Cuantumul unei burse este în valoare de 2 437,00 lei, plătibili astfel: 

▪ pentru semestrul I în 7 zile de la data limită a depunerii dosarelor.  

▪ pentru semestrul al II lea după finalizarea sesiunii de examene din vară, în maxim 7 

zile de la data limită a depunerii dosarelor. 

Secretariatul facultății certifică prin semnătură mediile obţinute. 

Comisia de acordare a burselor va fi formată din:  

▪ decan 

▪ prodecan 

▪ secretar sef facultate 

▪ reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii. 

Depunerea dosarelor pentru bursele extrabugetare de excelență aferente semestrului I din 

anul univ. 2020-2021 se va face până la data de 09.04.2021, iar rezultatele vor fi afişate în 

termen de 2 zile lucrătoare de la această dată. 

Pentru semestrul II , termenul limită de depunere al dosarului este 02.07.2021 pentru anii I-III 

respectiv 04.06.2021 pentru anii IV, iar rezultatele vor fi afişate în termen de 2 zile lucrătoare 

de la aceste date. 

Studenţii pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul Facultăţii, hotărârea Comisiei de burse 

extrabugerare de excelență pe facultate, în termen de o zi lucrătoare de la afişarea Listei de 

bursieri- bursă extrabugetară de excelență. Contestaţiile se rezolvă de către comisia de burse 

extrabugerare de excelență de la nivelul facultăţii în termen de 2 zile lucratoare. 

Plata burselor se va face în lei în contul bancar ce va fi transmis de către student la 

secretariatul facultatii.   

 

Conf. univ. dr. ing. Alexandru-Nicolae DIMACHE 

Decan Facultatea de Hidrotehnică 


