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CAPITOLUL I 

Documente de referinţă 

Art.1 

- 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;  

- Hotărârea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor 

studenți 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 din 27 februarie 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.  

- Ordinul nr. 4104 din 21 iunie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 3.392/2017 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  

- Ordinul nr. 4366/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 3.392/2017 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 

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

ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) 
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CAPITOLUL II 

Dispozitii generale 

Art. 2. 

Facultatea de Fizica aUniversitatii de Vest din Timișoara acordă burse studenților săi, 

înmatriculați la învățământul universitar de licență și master, cursuri de zi, școlarizați în regim 

bugetat sau cu taxă, in acord cu prevederile Regulamentuluiprivind acordarea burselor și a altor 

forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din 

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) 
 

Art. 3. Tipuri de burse și surse de finanțare  

(1) Din fondurile de la bugetul de stat, Facultatea de Fizica acordă:  

a) burse pentru stimularea performanței academice;  

b) burse sociale;  

c) burse sociale ocazionale;  

d) burse speciale;  

e) burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate;  

 (3) Burse din venituri proprii UVT extrabugetare:  

a) burse de excelență;  

b) burse Start UVT.  

 

Art. 4. Perioada de acordare  

(1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).  

(2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau de master 

care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se 

va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la momentul în care susţin examenul de finalizare 

a studiilor  

(3) Bursele pot fi suspendate pentru anumite perioade de timp sau definitiv pentru abateri 

disciplinare, prin hotărâre a Consiliului facultății.  

 

Art. 5. Principiul non-discriminării  

(1) Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul 

de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, orientarea sexuală, apartenența politică a 

candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate 

conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alteinstituții de 

învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.  

 

Art. 6. Reguli de cumulare a burselor  

(1) Studenții pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licență, pentru un 

singur program de master, cu excepția burselor pentru stagii de studii universitare și 

postuniversitare prevăzute la art. 3. alin. (1). lit. e).  

(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are 

dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai 

îndelungată de timp.  

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), studenții care beneficiază de bursă socială pot primi 

și orice alt tip de bursă.  

(4) Studenții care se încadrează în prevederile alin. (3) și care au dreptul să primească atât 

bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze în scris pentru una dintre acestea, 

putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai 

îndelungată de timp.  

(5) Studenții care urmează concomitent două programe de studii în instituții de învățământ 

superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituții, cu 

condiția ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depășească numărul anilor 

de studii prevăzut ca durata de școlarizare la programul de studii de la care urmează să 
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beneficieze de bursă. Răspunderea privind declararea situației de incompatibilitate revine 

studentului.  

 

Art. 7 Comisia de acordare a burselor  

(1) La nivelul Facultății de Fizica se constituie, prin hotărâre a Consiliului facultății, o Comisie de 

acordare a burselor din care fac parte decanul ca președinte, prodecanul responsabil cu probleme 

studențești / activitatea didactică, secretarul șef al facultății, un reprezentant al studenților în 

Consiliul facultății, ales de către studenții consilieri din facultatea respectiva și un student delegat 

de către Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara.  

(2) Comisia de acordare a burselor 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;  

f) verificarea încadrării în fondurile alocate;  

g) analizarea și rezolvarea contestațiilor;  

h) întocmirea statelor de plată a burselor.  

 (3) 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 facultăților, respectiv Comisiei de acordare a burselor pe facultate. 

(4) În cadrul procesului de acordare a burselor, secretariatul facultății are următoarele atribuții:  

a) respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de universitate;  

b) primirea dosarelor pentru toate categoriile de bursă care se acordă în baza unor 

documente justificative;  

c) certificarea calității de student a solicitantului;  

d) verificarea dosarelor primite și informarea studenților cu privire la actele lipsă, fără 

dreptul de a refuza depunerea dosarelor;  

e) afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri pe site-ul și la avizierul facultății;  

f) primirea contestațiilor;  

g) arhivarea dosarelor primite pentru acordarea burselor sociale. Păstrarea acestor dosare 

în arhivă se face pe o perioadă prevăzută de lege;  

h) alte atribuții specifice stabilite de către conducerea facultății sau a universității.  

 

Art. 8 Fondul de burse de la bugetul de stat  

(1) Fondul de burse lunar alocat de la bugetul de stat în baza contractului instituțional de 

finanțare se distribuie pe facultăți, în funcție de numărul de studenți școlarizați în regim bugetat 

ai acestora.  

(2) Fondul de burse se distribuie la nivelul fiecărei facultăți de către Comisia de acordare a 

burselor pe tipuri de burse, astfel:  

a) 65,50% pentru pentru stimularea performanței academice (61,00% – burse de merit și 

4,50% – burse de performanță);  

b) 30,00% pentru burse sociale;  

c) 0,25% pentru burse sociale ocazionale;  

d) 3,00% pentru burse speciale – se gestionează la nivel de universitate conform prevederilor 

art. 20;  

e) 0,75% pentru burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară / 

străinătate;  

f) 0,50% pentru alte forme de sprijin material.  

(3) Din fondul de burse repartizat, minim 30 % din total este alocat pentru categoria de burse 

sociale.  
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(4) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta 

se redistribuie pentru acordarea burselor pentru stimularea performanței academice. 

(5) Fondul de burse se repartizează de către Comisia de acordare a burselor pe cicluri de studii, 

astfel încât să se asigure o alocare de minim 80% pentru ciclul de studii universitare de licență.  

(6) 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.  

(7) In 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.  

(8) 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. 9 Fondul de burse din venituri UVT proprii extrabugetare  

(1) Fondul de burse constituit din venituri proprii extrabugetare se aprobă de către Consiliul de 

Administrație și se utilizează conform prevederilor regulamentului UVT.  

 

Art. 10 Plata burselor  

(1) Plata burselor se face lunar, în ultima săptămână a fiecărei luni, prin virament, în contul 

bancar al studentului pentru care acesta a depus la secretariatul facultății un extras de cont.  

 

Art. 11 Publicitatea burselor  

(1) Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a burselor se fac publice prin afișarea 

pe site-ul UVT și la avizierul de la sediul universității, la începutul anului universitar, precum și în 

„Ghidul studentului”.  

(2) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii unor 

categorii de burse vor fi publicate pe site-ul UVT și pe site-ul și la avizierul facultății cu minimum 

15 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea acestora.  

 

Art. 12 Contestații  

(1) Studenții pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei de acordare a bursei pe facultate, în 

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

(2) Comisia de acordare a burselor pe facultate are obligația să analizeze contestațiile și să 

transmită contestatarilor, sub semnătură, rezoluția la contestațiile depuse în termen de 1 zi 

lucrătoare.  

(3) Rezoluția Comisiei de acordare a burselor poate fi contestată în termen de 1 zi lucrătoare prin 

depunerea unei cereri scrise la secretariatul prorectorului de resort. Acesta emite o decizie 

definitivă și irevocabilă în termen de 1 zi lucrătoare.  

 

 

 

CAPITOLUL III. 

CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR 

 

A. BURSE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI ACADEMICE  
 

Art. 13 Beneficiari și criterii de acordare  

(1) Bursele pentru stimularea performanței au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate 

academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat.  

(2) Bursele pentru stimularea performanței sunt: burse de merit și burse de performanță.  

(3) Bursele pentru stimularea performanței se pot acorda studenților care se încadrează în cel 

puțin unul dintre următoarele cazuri:  
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a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același 

an de studiu al unui program de studii;  

b) au obținut performanțe științifice, inovație și brevete;  

c) îndeplinesc criteriile minimale prevăzute la art. 14 alin (4) – pentru bursa de merit și la 

art. 15 alin. (3) pentru bursa de performanță.  

 

Art. 14 Bursa de merit  

(1) Bursa de merit se acordă studenților pe durata unui semestru, pe baza performanțelor lor 

academice, în ordinea descrescătoare a mediilor (examene, verificări, proiecte – potrivit planului 

de învățământ).  

(2) Pentru semestrul I, media luată în considerare la acordarea burselor de merit este cea 

obținută în urma tuturor sesiunilor de examene din anul universitar anterior. În cazul studenților 

de anul I, se ia în considerare media de admitere.  

(3) Pentru semestrul II, media luată în considerare la acordarea burselor de merit este cea 

obținută în urma tuturor sesiunilor de examene din semestrul I.  

(4) Pentru obținerea unei burse de merit, media prevăzută la alin. (2) și alin. (3) trebuie să fie 

minim8,00 la ciclul de studii universitare de licență si minim 8,50 la ciclul de studii universitare 

de masterat;  

(5) În cazul mediilor egale, departajarea se va face prin aplicarea, în ordine, a următoarelor 

criterii:  

a) numărul total de credite obținute de student în semestrul precedent (inclusiv materiile 

facultative);  

b) participarea la manifestări științifice, conferințe, simpozioane, seminare științifice în 

semestrul precedent;  

c) participarea la activități extracurriculare și de voluntariat;  

d) mediile semestrelor anterioare;  

e) media de admitere.  

 

Art. 15 Bursa de performanță  

(1) Bursa de performanță se acordă pentru a recompensa activitatea academică și rezultatele 

științifice, artistice sau sportive de excepție ale studenților.  

(2) Pot beneficia de bursă de performanță studenții care se încadrează în cel puțin două dintre 

următoarele cazuri:  

a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același 

an de studiu al unui program de studii;  

b) au obținut performanțe științifice / artistice / sportive, inovație și brevete;  

c) au obținut o medie de minim 9,50; 

(3) Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de licență nu sunt eligibili pentru 

obținerea unei burse de performanță.  

(4) Bursa de performanță se acordă prin concurs, pe baza criteriilor stabilite prin metodologia de 

acordare a burselor a Facultatii de Fizica, cu respectarea prevederilor alin. (2). 

 
B.  BURSE SOCIALE  
 

Art. 16 Beneficiarii burselor sociale și criterii generale  

(1) Sunt eligibili pentru a obține o bursă socială:  

a) Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de 

protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei 

sociale;  

b) studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de 

diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm 

bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 

imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie 
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etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu 

handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;  

c) studenții 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.  

(2) Bursa socială se acordă și pe perioada vacanțelor pentru studenții prevăzuți la alin. (1) lit. a) 

și b).  

(3) Limita de vârstă pentru a beneficia de bursă socială este 35 de ani.  

(4) Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic este cel de promovabilitate. 

(5) Bursele sociale se acordă în ordinea crescătoare a venitului lunar net mediu pe membru de 

familie în limita fondului repartizat pentru această categorie.  

 

Art. 17 Reguli de determinare a venitului lunar mediu net al familiei  

(1) 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, luând în 

calcul:  

a) veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, 

sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, 

precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii 

facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind  

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;  

c) venituri obținute din activități agricole, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

d) alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de 

stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

e) alocații de plasament, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

f) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcina sau lehuzie sau indemnizația 

pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

g) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele 

locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și 

cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate,  

creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav;  

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele 

de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naționale finanțate din 

bugetul de stat sau din alte fonduri publice;  

i) drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, 

studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică 

și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și soldaților 

concentrați sau mobilizați;  

j) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu  

modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;  

k) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală;  

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin 

raportarea acestora la 12.  
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(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 si 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va 

calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și ale persoanelor pe care le are în 

grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

(3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:  

a) pentru semestru I: iunie, iulie, august;  

b) pentru semestru II: octombrie, noiembrie, decembrie.  

 

Art. 18 Documente justificative pentru bursa socială  

(1) În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente 

justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:  

a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul 

în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie 

răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru.  

b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, Comisia de acordare a burselor 

poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea 

prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială 

este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.  

c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul.  

d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se 

prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se 

regăsește în lista de la art. 12, alin. (1), lit. b).  

(2) Pentru obținerea unei burse sociale, este necesară depunerea unui dosar ce trebuie să 

conțină documente de la Anexa nr. 2, în funcție de categoria în care se încadrează studentul.  

 

Art. 19 Declarație pe proprie răspundere  

(1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar și o declarație dată pe propria 

răspundere, sub sancțiunea Codului penal pentru fals în declarații, din care să reiasă că el și 

familia sa nu au alte venituri decât cele declarate.  

(2) În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obținerea unei 

burse pentru ajutor social, Comisia de acordare a burselor va sesiza organele de anchetă 

competente și va propune Consiliului facultății sancționarea studentului, în funcție de gravitatea 

faptei.  

 
C.  BURSE SOCIALE OCAZIONALE  
 

Art. 20 Beneficiarii burselor sociale ocazionale  

(1) Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de 

următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de 

bursă:  

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate 

acorda studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca 

măsură de protecție plasamentul, studenților defavorizați din punct de vedere socio-

economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru 

acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare 

decât 75% din salariul minim minim net la nivel național. Această categorie de bursă se 

poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar;  

b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 

studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de 

bază minim net la nivel național, și constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă 

pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în 

cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.  

c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui 

membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se înțelege soț, soție, copil. În 

cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soție/soț care nu realizează 
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venituri, bursa de acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul 

anului universitar.  

(2) Pentru verificarea încadrării în condițiile de acordare a burselor sociale ocazionale se iau în 

considerare veniturile prevăzute la art. 17.  

(3) Documentele necesare a fi depuse în vederea obținerii unei burse sociale ocazionale sunt cele 

prevăzute în Anexa nr. 2.  

 

D. BURSE SPECIALE  
Art. 21 Burse speciale  

(1) Bursele speciale acordate de UVT sunt:  

a) burse speciale pentru olimpici;  

b) burse speciale pentru activitatea științifică / cultural-artistică / sportivă / 

extracurriculară-voluntariat UVT;  

(2) Bursele speciale se acordă întreaga perioadă a anului universitar, inclusiv pe perioada 

vacanțelor.  

(3) Fondul de burse repartizat pentru acordarea de burse speciale se gestionează la nivel de 

universitate, prin intermediul comisiei de acordare a burselor prevăzută la art. 26 alin. (2) din 

Regulamentul UVT pentru acordarea burselor.  

(4) Bursele speciale pentru olimpici se acordă studenților din anul I care, în calitate de elevi în 

clasa a XII-a, s-au situat pe unul dintre primele trei locuri la olimpiadele naționale și celor care au 

participat la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care 

aceste olimpiade au fost organizate.  

(5) Condiția păstrării bursei pentru olimpici pe întreaga perioadă a anului universitar este ca 

studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I, în caz contrar 

studentul nu mai beneficiază de această bursă în semestrul II.  

(6) Bursele speciale prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă în baza unor criterii de performanță 

prevăzute în metodologia de acordare a burselor de către comisia de burse de la nivel de 

universitate prevăzută la art. 26 alin. (2) in Regulamentul UVT pentru acordarea burselor.  

 

E.  BURSE PENTRU STAGII DE STUDII UNIVERSITARE ȘI POSTUNIVERSITARE 
ÎN ȚARĂ/STRĂINĂTATE  

 

Art. 22 Burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate  

(1) Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se acordă în vederea susținerii 

mobilităților temporare ale studenților efectuate în universități și instituții din țară și străinătate 

cu care UVT are încheiate acorduri bilaterale în acest sens și pentru care nu este asigurată 

finanțare din alte surse.  

(2) Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se acordă pe bază de cerere, în 

limita fondurilor disponibile și cu respectarea regulamentelor interne ale UVT.  

 
F. BURSE ACORDATE ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE  
Art. 23 Studentii Facultatii de Fizica pot beneficia de bursele speciale acordate de catre UVT 

conform Regulamentului UVT pentru acordarea burselor: Bursa de performanță „Meritul 

Olimpic” ; Bursa de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural; Bursele etnici 

români bursieri ai statului român;  

 

Art. 24Studentii Facultatii de Fizica pot beneficia de bursele de excelenta acordate de catre 

UVT conform Regulamentului UVT pentru acordarea burselor:  

a) Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate - care se determină ca 1,4 x 

bursa de performanță;  

b) Bursa de excelență „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională - care se 

determină ca 1,3 x bursa de performanță;  

c) Bursa de excelență „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice - 

care se determină ca 1,2 x bursa de performanță cea mai mare;  
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d) 11 burse de excelență, câte una pentru fiecare facultate din cadrul UVT - care se 

determină ca 1,1 x bursa de performanță;  

(2) Dosarele pentru aceste categorii de burse sunt evaluate de o comisie numită printr-o Decizie 

a Rectorului UVT formată din: - 2 prorectori și reprezentantul OSUT în Consiliul de Administrație. 

Dacă 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.  

(3) Condițiile de acordare a bursei sunt ca studenții care doresc să aplice pentru aceste burse, să 

fie integraliști, cu media generală a anilor de studiu minim 9,00.  

(4) Studenții care au primit un tip de bursă de excelență nu mai pot beneficia de un alt tip de 

bursă, cu excepția bursei sociale și bursei de stagii de studiu.  

(5) Documente necesare pentru cele patru tipuri de burse se gasesc in Regulamentul UVT pentru 

acordarea burselor.  

 

Art. 25 Bursa Start UVT  

(1) La începutul fiecărui an universitar, bursele Start UVT se acordă din venituri proprii 

extrabugetare studenților din anul I care au fost declarați șefi de promoție la finalizarea liceului.  

(2) Bursele Start UVT se acordă pe întreaga perioadă a anului universitar, inclusiv pe perioada 

vacanțelor.  

(3) Condiția păstrării bursei Start UVT pe întreaga perioadă a anului universitar este ca studentul 

să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I; în caz contrar, studentul nu 

mai beneficiază de această bursă în semestrul II.  

(4) Studenții care au obținut bursa Start UVT nu pot beneficia și de un alt tip de bursă, cu 

excepția bursei sociale.  

 
Capitolul IV 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
Art. 26 

(1) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu semestrul II al anului universitar 2016-

2017.  

(2) Bursele care au fost acordate începând cu 1 octombrie 2016 pentru o perioadă de 12 luni se 

mențin în plată până la 30 septembrie 2017, cu cuantumurile prevăzute în Anexa nr. 1 la 

prezentul regulament.  

(3) Prin excepție de la prevederile art. 20 alin. (2), în anul universitar 2016-2017, se pot acorda 

burse speciale doar pentru semestrul II. 

(4) Dacă studentul se retrage sau își pierde statutul de student al UVT pe parcursul unui 

semestru al anului universitar, plata bursei se sistează imediat și bursa se acordă următorului 

student eligibil pentru a primi bursă.  

(5) Studenții UVT care beneficiază de Bursa LLP/Erasmus pentru un an universitar sau pentru 

semestrul I al anului universitar, vor beneficia de bursele acordate de UVT, dacă îndeplinesc 

condițiile stabilite de prezentul regulament, pentru întreg anul universitar, indiferent de 

rezultatele obținute de aceștia în primul semestru când își desfășoară activitatea didactică la 

universitățile partenere. Studenții UVT care beneficiază de Bursa LLP/Erasmus pentru semestrul 

II a anului universitar vor intra în clasificare, pentru obținerea bursei, pe baza rezultatelor 

obținute în semestrul I de activitate didactică desfășurată în UVT.  

(6) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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ANEXA NR. 1 – CUANTUMUL BURSELOR  
Bursa de merit 600 lei/lună;  

Bursa de performanță: 800 lei/lună;  

Bursa socială: 580 lei/lună;  

Bursa socială ocazională: 580 lei  

Bursa specială: 800 lei/lună;  

Burse pentru stagiu de studiu: 600 lei/lună;  

Bursa de excelență:  

- Bursa „Sever Bocu”: 1.120 lei/lună;  

- Bursa „Ioan Curea”: 1.040 lei/lună;  

- Bursa „Eugen Todoran”: 960 lei/lună;  

- Bursa de excelență a facultății: 880 lei/lună.  

Bursa Start UVT: 800 lei/lună  
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ANEXA NR. 2 DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE 

OBȚINERE A BURSELOR SOCIALE ȘI BURSELOR SOCIALE OCAZIONALE  
1. În vederea obținerii unei burse sociale, studenții orfani de ambii părinți vor depune 

următoarele documente:  

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

2) copie a cărții de identitate;  

3) copii ale certificatelor de deces ale părinților;  

4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:  

a) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile 

care se iau în considerare;  

b) adeverința de șomaj;  

c) adeverința de salariu net;  

d) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din 

activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, 

etc.  

e) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 

activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale);  

f) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte 

venituri decât cele declarate.  

 

2. În vederea obținerii unei burse sociale, studenții proveniți din casele de copii (centrele 

de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:  

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

2) copie a cărții de identitate;  

3) documente justificative privind situația în care se află:  

a) adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;  

b) copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;  

4) documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei 

sociale, după caz:  

a) cupoane sau adeverință pentru alocația de plasament;  

b) adeverință de șomaj;  

c) adeverință de salariu net, etc.;  

5) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are și alte venituri 

decât cele declarate.  

 

3. În vederea obținerii unei burse sociale, studenții menționați la art. 15, alin. (1), punctul 

b) (caz de boală) vor depune următoarele documente:  

 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

2) copie a cărții de identitate;  

3) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte 

evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se regăsește în 

lista de la art. 6, alin. (2), lit. b).  
4.În vederea obținerii unei burse sociale, studenții care provin din familii ale căror venituri 

lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului 

minim pe economie vor depune următoarele documente:  

 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

2) copie a cărții de identitate;  

3) copii ale buletinelor / cărților de identitate ale părinților;  

4) copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor / cărților de identitate (dacă este cazul), ale 

celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;  
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5) adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învățământ;  

6) declarații pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității 

în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o 

formă de învățământ și nici nu obțin venituri proprii;  

7) adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu probleme medicale;  

8) documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei 

sociale și ale părinților acestora, după caz:  

a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura 

acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;  

b) adeverință de șomaj;  

c) adeverință de salariu net, etc.;  

9) declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține nici un fel de venit, în 

fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul;  

10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; se 

completează cu adeverință / cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și frații 

acestuia;  

11) copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează cu 

adeverință / cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student și frații acestuia;  

12) adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute din 

activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agricole, 

păduri, chirii, etc.  

13) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 

activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale);  

14) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el și familia sa nu mai 

au și alte venituri decât cele declarate.  

5. În vederea obținerii unei burse sociale, studenții care au împlinit vârsta de 26 de ani vor 

depune următoarele documente:  

 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

2) copie a cărții de identitate;  

3) documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei 

sociale, după caz:  

a) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru 

lunile care se iau în considerare;  

b) adeverința de șomaj;  

c) adeverința de salariu net, etc.;  

4) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din 

activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, 

etc.  

5) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 

activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale);  

6) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are și alte 

venituri decât cele declarate.  

6. Pentru studenții înmatriculați la cursurile de zi, pentru familiile de studenți, dosarele pentru 

acordarea bursei sociale cuprind următoarele documente:  

1. studenții căsătoriți, ambii cu vârsta până în 26 de ani și care nu obțin venituri proprii 

vor depune documentele menționate la punctul (4) pentru familia din care provine fiecare soț, la 

care se adaugă:  

a) copie a certificatului de căsătorie;  

b) adeverință de student pentru celălalt soț;  

c) copii ale certificatelor de naștere ale copiilor (dacă este cazul);  
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2. student/ă căsătorit/ă, soția / soțul nefiind studentă / student: vor depune documentele 

prezentate la punctul (4) pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obține 

venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soț, dacă studentul obține 

venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naștere ale 

copiilor (dacă este cazul); pentru soț / soție se adaugă:  

a) copie a buletinului / cărții de identitate;  

b) adeverința de salariu net, adeverința de șomaj, cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii 

privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în considerare, etc.  

c) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din 

activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;  

d) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 

activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale);  

e) declarație pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai are și 

alte venituri decât cele declarate, după caz.  

7. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studentele 

vor depune, pe lângă documentele justificative menționate la punctul 4, următoarele documente:  

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

2) copie a cărții de identitate;  

3) copie a certificatului de naștere al copilului.  

8. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studenții 

ale căror soții au născut, vor depune următoarele documente:  

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

3) copie a cărții de identitate al / a soțului / soției;  

4) copie a certificatului de căsătorie;  

5) copie a certificatului de naștere al copilului;  

6) documente justificative privind veniturile proprii și ale soției, după caz:  

a) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile 

care se iau în considerare;  

b) adeverința de șomaj;  

c) adeverința de salariu net, etc.;  

7) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din 

activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, 

etc.;  

8) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 

activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale);  

9) declarație pe propria răspundere, dată la notar, a soției studentului, din care să reiasă că nu 

mai realizează și alte venituri decât cele declarate;  

10) declarație pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are și alte 

venituri decât cele declarate.  

9. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se depun 

următoarele documente:  

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

2) copie a cărții de identitate;  

3) copie a certificatului de căsătorie;  

4) copie a certificatului de deces;  

5) soția / soțul studentului / studentei va depune la dosar și documente justificative privind 

veniturile:  

a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile 

care se iau în considerare (dacă este cazul);  

b) adeverința de șomaj (dacă este cazul);  

c) adeverința de salariu net (dacă este cazul), etc.;  
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d) adeverință, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din 

activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, 

etc.;  

e) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 

activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 

comerciale);  

f) declarație pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu mai realizează și alte 

venituri decât cele declarate.  

10. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și 

încălțăminte se depun documentele menționate la punctul 4 


