
 

Aprobat în şedinţa  
B.C.F. din 11.09.2020 

CRITERII  DE  ACORDARE  A  BURSELOR  PENTRU  STUDENŢI, CURSURI CU FRECVENȚĂ, 
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

I. Criterii generale 

Legislaţie primară 

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

Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional al elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 
internaţionale nr. 235 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 831 din 13 decembrie 
2010; 

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor 
premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31 martie 2011; 

Hotărârea Guvernului nr. 1467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a 
avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 780 din 21 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare prin H.G. nr.32/30 ianuarie 2013, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 72 din 04 februarie 2013; 

Hotărârea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în 
mediul rural, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 669 din 27 iulie 2005; Norme metodologice de aplicare a 
Hotărârii Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în 
mediul rural, 8 sept.2005; 

Ordinul MECTS nr. 4923 din 8 septembrie 2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii 
Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 859 din 23 septembrie 2005; 

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

Ordinul MECTS nr. 3666 din 30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, publicat în 
Monitorul Oficial al României nr.225 din 4 aprilie 2012; 

Hotărârea Guvernului nr.1004 din 10 septembrie 2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii 
la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut 
rezultate deosebite în activitatea de cercetare; 

Legea nr.19/17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; 

Codul familiei actualizat în 2011; 

Ord.MEN nr.3392/2017 – Stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 
pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în M.O. 
nr.155/02.03.2017; 

Legea nr.137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (Art.I, punctul 9); 

Ord.MEN nr.4104/21.06.2017 privind modificarea şi completarea Anexei la Ord.MEN nr.3392/27.02.2017 privind 
stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din 
învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat in M.O.nr.444/14.06.2017; 

Ord.MEN nr.4366/13.07.2017 pentru modificarea anexei la Ord.MEN nr. 3392/2017 privind stabilirea criteriilor 
generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul 
superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în M.O., partea I/19.07.2017. 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE MECANICĂ 



 
2. Legislaţie secundară 
OSGG 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial pentru          entităţile publice (cu modificările şi 
completările ulterioare) 

 
3.Alte documente, inclusiv reglementări interne 

Contractul instituţional al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pe anul 2019, încheiat cu Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

Procedura privind acordarea burselor pentru studenţii de la ciclurile de învăţământ licenţă şi master din cadrul universităţii 
tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi-  COD PO.PRS.03    revizuită  

 

II. Criterii specifice anului universitar 2020/2021: 

Tipurile de bursă și modul de acordare a acestora sunt conforme Procedurii privind acordarea 
burselor pentru studenţii de la ciclurile de învăţământ licenţă şi master din cadrul universităţii tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi PO.PRS.03. revizuită. 

Fondul de burse atribuit este constituit din  alocaţia de 201 lei/ student român bugetat X numărul de 
studenţi români bugetaţi. 
Sudenţii din categoria români de pretutindeni beneficiază de burse acordate de statul român la 
înscrierea în ciclul universitar de studii din fondul special pentru această categorie de studenţi.   

Studenţii din anul I (studii universitare de licenţă), în primul semestru, primesc bursă pe baza 
rezultatelor obţinute la concursul de admitere, la valoarea minimă a bursei de merit într-un numar dat 
de procentul mediu de burse de merit acordate la nivel de facultate.  

Pentru studenţii din anii de studiu II, III, IV,  bursele de merit se atribuie de la media 10,00 până la 
7,00, în cuantumuri stabilite pe intervale de medie, în funcție de fondul disponibil și valoarea minima 
a bursei sociale, în ordine descrescătoare a mediilor, până la epuizarea fondului de burse.   

Studenţii din anul I (studii universitare de master), în primul semestru, primesc bursă pe baza 
rezultatelor obţinute la concursul de admitere, la valoarea minimă a bursei de merit într-un numar dat 
de procentul mediu de burse de merit acordate la nivel de facultate, în ordine descrescătoare a 
mediilor, până la epuizarea fondului de burse.  

Pentru studenții din anul II, studii universitare de master, bursele de merit se acordă, la valoarea 
minimă a bursei de merit într-un numar dat de procentul mediu de burse de merit acordate la nivel de 
facultate, în ordine descrescătoare a mediilor, până la epuizarea fondului de burse.  

Bursa de performanţă, pentru anul universitar 2020/2021 are un cuantum de 1200 lei/lună. Aceasta 
se acordă prin concurs la cererea studenților, criteriul de acordare fiind media anului de studii 
precedent, iar criteriul de departajare în cazul mediilor egale fiind implicarea în activități 
extracurriculare – câte un punct pentru fiecare activitate la care participat candidatul. 

Numărul burselor de performanță, se stabileşte în ședința C.F., în funcţie de numărul total de 
studenţi români care primesc alocaţie pentru burse, maxim o bursă la 500 de studenți.  

Pentru studenţii din anul IV, aceast tip de bursă se atribuie până la data susţinerii examenului de 
diplomă. După această dată, bursierii îsi pierd calitatea de student. 

Cuantumul bursei de ajutor social pe semestrul I al anului universitar 2020/2021 este stabilita in 
concordantă cu valoarea minima impusă de lege. De această bursă beneficiază studenţii care au 
depus dosarul de bursă socială până la data stabilită de facultate şi îndeplinesc condiţiile legale. 
Numărul de burse se stabileşte în funcţie de fondul alocat in limita a minim 30% din fondul total de 
burse. 

 Pentru studenții orfani de ambii părinți, în plasament și petru cazurile medicale se vor acorda burse 
speciale pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte şi/sau medicamente. 

De asemenea, se pot acorda burse speciale pentru activităţi extracurriculare de promovare a 
Facultăţii de Mecanică și rezultate deosebite la concursurile profesionale, sportive etc. 



Bursle sociale se acordă în ordinea crescătoare a valorii venitului/ lună/membru de familie până la 
epuizarea fondului alocat. 

III. Competenţe decizionale ale Consiliului Facultăţii de Mecanică 

 C. F. M. decide numărul de studenţi şi structura burselor în condiţiile specifice fiecărui an de 
studiu; 

 Aprobă lista nominală a studenţilor care beneficiază de burse, în baza propunerii comisiei de 
acordare a burselor constituită la nivelul facultăţii; 

 Decide retragerea bursei până la sfârşitul semestrului sau al anului universitar, respectiv, 
suspendarea acesteia pe o perioadă determinată, pentru abateri de la regulamentul privind 
activitatea didactică sau de la acte normative, care reglementează activitatea în universitate; 

 Stabileşte penalizarea precum şi exmatricularea studenţilor care prezintă documente false 
(declaraţii de venituri, situaţia susţinătorilor legali etc.); 

 Propune sancţiuni pentru cei vinovaţi de afectarea dreptului studenţilor de a obtine o bursă 
prin neevidenţierea corectă a situaţiei profesionale (înregistrarea incorectă sau cu întârziere a 
notelor în cataloage), a  celei materiale ori prin aplicarea eronată a criteriilor de acordare a 
burselor. 

 
IV Comisia de acordare a burselor pentru anul universitar 2020-2021: 
 
 
 
1.    Conf.dr.ing.Gelu Ianuş – decan 

2.    Ş.l.dr.ing.Sorinel Talif – prodecan 

3.    Ing.Mihaela Samoil – secretar şef facultate 

4.    Stud.Grigoraș I. Ioana-Ramona, anul II 

5.    Stud.Bîrliba P. Flavian-Petrişor, anul I-master 


