
 

Telefon: 0256-592.303 
Email: dci@rectorat.uvt.ro 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

MINISTERUL EDUCATIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
FACULTATEA DE FIZICĂ  

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4,300223 Timişoara, România 
Tel: +40-(0)256-592.298 

Email: secretariat.fizica@e-uvt.ro 
www.uvt.ro 

. 

 

 

 
 

REGULAMENT 

de funcționare a Comisiei de acordare 

a burselor la 
FACULTATEA DE FIZICĂ  

 

 
 
 
 

Elaborat: 
Prodecan: Conf. Univ. Dr. Marius 

ȘTEF 
Semnătura 

Verificat: 
Decan: Conf. Univ. Dr. Habil.  
Mihail LUNGU 

Semnătura 

Avizat: Consiliul Facultății de Fizică HC 20/26.10.2021 

Aprobat: Consiliul Facultății de Fizică HC 20/26.10.2021 

Intrat în vigoare la data de: 26.10.2021 

Retras la data de …………….…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

website:%20http://www.uvt.ro/


 

Telefon: 0256-592.303 
Email: dci@rectorat.uvt.ro 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

MINISTERUL EDUCATIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
FACULTATEA DE FIZICĂ  

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4,300223 Timişoara, România 
Tel: +40-(0)256-592.298 

Email: secretariat.fizica@e-uvt.ro 
www.uvt.ro 

. 

 

                                                                                                                         

CAP. 1 BAZA LEGALĂ 
- Legea educației naționale nr. 1/ 2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 

2011;  

- Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele 

școlare internaționale 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 

internațional elevilor premiați în olimpiadele școlare internaționale din 10.03.2011 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, județul 

Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 780 din 21 noiembrie 2008, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 4.923 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 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 studenți cu domiciliul în mediul rural din 8 septembrie 2005;  

- Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 445/ 1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și 

a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții din învățământul de stat, cursuri 

de zi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 14 septembrie 1998;   

- Hotărârea Guvernului 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenții, 

masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de 

specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine 

etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum 

și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român care studiază în instituțiile și unitățile de 

învățământ de stat din România, publicată în Monitorul Oficial 613 din 20 august 2008; 

- Legea 219/2000 privind egalitatea șanselor de a urma studiile de învățământ superior prin acordarea 

burselor sociale de studiu, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 30 noiembrie 2000; 

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;  

- Contractul instituțional al UVT încheiat cu MEN;  

- Ordinul 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, publicat în Monitorul Oficial 155 din 02 martie 2017, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile 

de studii de licență țși master din cadrul Universității de Vest Timișoara avizat în Consiliul de 

Administrație al UVT cu HCA 3 din 19.10.2020 și aprobat în Senatul UVT cu HS 25 din 

22.10.2020. 

- Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de 

la ciclurile de licență și master din Facultatea de Fizică aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Facultății de Fizică din 26.10.2021.  

website:%20http://www.uvt.ro/


 

Telefon: 0256-592.303 
Email: dci@rectorat.uvt.ro 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

MINISTERUL EDUCATIEI  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
FACULTATEA DE FIZICĂ  

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4,300223 Timişoara, România 
Tel: +40-(0)256-592.298 

Email: secretariat.fizica@e-uvt.ro 
www.uvt.ro 

. 

 

 

 

 

CAP. 2 COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR LA NIVELUL FACULTĂȚII 

DE FIZICĂ 
 

Art. 1. Facultatea de Fizică acordă burse studenților săi, înmatriculați la învățământul universitar 

de licență și master, cursuri de zi, școlarizați în regim bugetat sau cu taxă, în conformitate cu 

prevederile legale specificate în Cap. 1 din prezentul Regulament. 

 

Art. 2. Se constituie, prin hotărâre a Consiliului facultății, o Comisie de acordare a burselor din 

care fac parte decanul ca președinte, prodecanul, secretarul șef al facultății, un reprezentant al 

studenților în Consiliul facultății, ales de către studenții consilieri din facultatea respectivă și un 

student delegat de către Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara. 

 

Art. 3. Comisia de acordare a burselor de la nivelul Facultății de Fizică are următoarele atribuții 

și răspunde de: 

a) respectarea termenelor de atribuire a burselor, stabilite la nivel de universitate; 

b) repartizarea fondului de burse pe tipuri de burse, pe cicluri de studii, pe ani de studii și pe 

programe de studii; 

c) analizarea documentelor din dosarele depuse; 

d) întocmirea unui proces-verbal privind evaluarea cererilor și dosarelor depuse și atribuirea 

burselor; 

e) întocmirea listelor cu bursieri, pentru toate categoriile de burse și transmiterea acestora către 

persoana responsabilă cu bursele din cadrul Centrului de gestiune a școlarității; 

f) verificarea încadrării în fondurile alocate; 

g) analizarea și rezolvarea contestațiilor; 

h) întocmirea statelor de plată a burselor. 

 

Art. 4. Regulamentul de funcționare al Comisiei de acordare a burselor de la nivelul Facultății de 

Fizică și Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții 

de la ciclurile de licență și master din Facultatea de Fizică aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Facultății de Fizică se afișează pe site-ul UVT, precum și pe site-ul și la avizierul facultății. 

 

Art. 5. Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a burselor de la bugetul de stat 

și împărțirea fondurilor repartizate de conducerea universității proporțional cu numărul de 

studenți bugetați revine Comisiei de acordare a burselor la nivelul Facultății de Fizică. 

 

Art. 6. Fondul de burse se repartizează de către Comisia de acordare a burselor la nivelul 

Facultății de Fizică, pe cicluri de studii, astfel încât să se asigure o alocare de minim 80% pentru 

ciclul de studii universitare de licență. 

 

Art. 7. La nivelul fiecărei facultăți, fondul de burse alocat pentru acordarea de burse pentru 

stimularea performanței academice se repartizează de către Comisia de acordare a burselor pe 

specializări și ani de studiu, proporțional cu numărul de studenți. 

 

Art. 8. La nivelul fiecărei facultăți, în cazul în care, pentru o categorie de burse, în urma 

repartizării, fondul de burse nu este alocat integral din motive obiective, partea rămasă 

nedistribuită poate fi realocată pentru acordarea altor categorii de burse pentru care există 

studenți eligibili. 
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Art. 9. La nivelul fiecărei facultăți, în cazul în care, din motive obiective, fondul de burse nu a 

fost integral distribuit, partea rămasă nedistribuită poate fi realocată de către prorectorul de resort 

altor facultăți care au studenți eligibili. 

 

Art. 10. Studenții pot contesta în scris, la InfoCentrul studențesc în format letric sau electronic 

pe adresa de email info@e-uvt.ro, hotărârea Comisiei de acordare a bursei de la nivel de facultate, 

în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul facultății a listei de bursieri. 

 

Art. 11. Comisia de acordare a burselor de la nivel de facultate are obligația să analizeze 

contestațiile și să transmită contestatarilor, sub semnătură, rezoluția la contestațiile depuse în 

termen de 1 zi lucrătoare. 

 

Art. 12.  Rezoluția Comisiei de acordare a burselor de la nivel de facultate poate fi contestată în 

termen de 1 zi lucrătoare prin depunerea unei cereri scrise adresate Comisiei centrale de acordare 

a burselor. Aceasta dă o rezoluție definitivă și irevocabilă în termen de 1 zi lucrătoare. 

 

Art. 13.  Acordarea și gestionarea burselor de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural 

se realizează prin intermediul Comisiei de acordare a burselor stabilită la nivelul Facultății de 

Fizică. 

 

Art. 14.  Dosarele pentru bursa de excelență sunt evaluate de către Comisia de acordare a 

burselor de la nivelul facultății. În situația în care există mai multe solicitări pentru aceeași bursă, 

criteriile de departajare vor fi: performanțele din activitatea universitară / performanțele din 

activitatea extracurriculară sau gradul de implicare în acțiuni de interes pentru facultate, 

universitate și organizații studențești. 

 

Art. 15.  Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu semestrul I al anului universitar 

2021-2022. 
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