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Aprobat in sedinta CF 

din 19.02.2021 
DECAN, 

Prof.dr.ing.Catalin-Gabriel Dumitraș 
 
 
 
 

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

 
 

I. Criterii generale 

Criteriile de acordare a burselor specifice Facultătii de CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI 
MANAGEMENT INDUSTRIAL sunt elaborate conform legislaţiei în vigoare, prevăzută în 
Procedura privind acordarea burselor studenților de la ciclurile universitare de 
învățământ de licență și masterat din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din 
Iași, Cod PO.PRS.03, ediția 2, revizia 3. 
 

          Studenţii de la studiile universitare de licență și masterat cu frecvență aflaţi în regim 
subvenţionat pot beneficia de burse de merit (burse de merit pentru rezultate deosebite la 
învăţătură, burse de performanţă , burse de ajutor social, burse speciale (în această categorie 
încadrându-se şi bursele de excelenţă, cf. art.16, alin.1 a) din Ord.nr.3666/30.03.2012). Bursele 
de performanţă (de merit pentru performanţe ştiinţifice) , bursele de ajutor social, bursele 
sociale ocazionale şi bursele speciale, inclusiv bursele de excelenţă se acordă la cererea 
studenţilor, sub semnătură proprie, pe bază de cerere şi alte documente justificative, după caz, 
depuse la secretariatul facultăţii. 

Studenţii de la învățământul cu frecvență, fără taxă, pot beneficia de burse de la bugetul 
de stat pe un număr de ani egal cu durata de şcolarizare specifică formei de învăţământ. Bursele 
de performanță se acordă pe durata întregului an universitar (12 luni) fără a fi revizuite semestrial. 
Bursele de merit şi ajutor social se atribuie studenţilor pe întreaga durată a anului universitar 
(cursuri, sesiuni de examene, vacanțe, activităţi practice, examene de licenţă) în conformitate cu 
planul de Invăţământ .Bursele de merit pentru semestrul al II-lea se revizuiesc și se acordă în funcție 
de rezultatele obținute în la sesiunea de iarnă. Bursele de ajutor social  pentru semestrul al II-lea se 
revizuiesc și se acordă în funcție de rezultatele obținute în la sesiunea de iarnă și în funcție de 
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situația socială a studentului.  Pentru studenții din anul IV licență și anul II master, bursele se acordă 
până la finalizarea studiilor de licență, respectiv masterat, conform calendarului anului universitar. 

 

Bursele de performanţă 

 

Bursele de performanţă se atribuie câte una la 500 de studenţi, prin concurs, pentru 12 luni 
consecutive, începând cu anul al doilea de studiu. Criteriile pentru concurs sunt următoarele: 

 media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă şi 9,70 
pentru nivel masterat;  

 participarea la contracte de cercetare; 

 rezultate deosebite la concursuri profesionale naţionale; 

 brevete de invenţii sau propuneri de brevete de invenţii; 

 participarea la sesiuni ştiintifice internaţionale; 

 comportament ireproşabil; 

 activitate în zona socialului, recunoscută. 

 

Bursele de merit 

 

Bursele de merit se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele obţinute la admitere şi în funcţie 
de rezulatele obţinute la învăţătură în cursul anului universitar precedent, iar pentru semestrul 
al II-lea, în funcție de rezultatele obținute în sesiunea de iarnă , în limita fondurilor alocate 
pentru această categorie de burse. 

Un student are posibilitatea să primească o bursă de merit dacă este integralist si realizează 
cel puţin media 8,00 (9,00 pentru cursanţii de la master). Bursele se atribuie în ordinea 
descrescătoare a mediilor. 

Pentru calculul valorii burselor se aplică sistemul proporţional, în care valoarea bursei este 
egală cu produsul dintre valoarea punctului bursei şi media ponderată. Valoarea punctului 
bursei este stabilită de comisia socială a facultăţii în funcţie de fondul de burse repartizat de 
universitate. 

Intervalele pentru medii, care intră în cadrul burselor de merit sunt stabilite de Comisia 
socială a facultăţii şi aprobate de Consiliul facultăţii. 
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Bursele de ajutor social 

 

Bursele de ajutor social se acordă se acordă în condiţiile Ordinului MEN nr. 3392/2017, după 
cum urmează: 

a) studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură 
de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea 
bursei sociale; 

b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm 
bronşic, epilepsii, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie 
etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu 
handicap locomotor, spondilită anchilizantă sau reumatism articular şi orice alte boli cronice 
aprobate de Consiliul de Administraţie şi de Senat. 

c) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni înainte de începereea 
semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare 
decât salariul de bază minim net pe economie. 

 

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 ani. Bursele de 
ajutor social se acordă în condiţiile de promovare specifice universităţii (minim 40 de credite). 

Bursele de ajutor social vor reprezenta minim 30% din totalul anual al burselor acordate. 
Acestea se atribuie în baza cererii studentului şi a dosarului cu acte întocmit conform 
Regulamtului general UTI de acordare a burselor studenţeşti. 

Din fondul de burse de ajutor social se rezervă o parte pentru acordarea burselor de ajutor 
social ocazional. Această categorie de burse se poate acorda aceluiaşi student de două ori pe 
parcursul unui an universitar. 

Cuantumul unei burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte este egal cu bursa 
integrală de ajutor social şi se acordă indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie 
de burse. Pot beneficia de această bursă studenţii orfani si studenţii proveniţi din centrele de 
plasament sau casele de copii, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, a căror familie 
nu realizează pe ultimile 3 luni un venit lunar net pe membru de familie mai mare decât 75% din 
salariul minim pe economie. 

În cazuri speciale, cum ar fi naşterea unui copil, se acordă bursa de ajutor social de maternitate, 
echivalentă cu două burse integrale de ajutor de social, pentru studenta sau studentul a cărei 
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soţie nu realizează alte venituri decât bursele. Tot un caz special îl constituie şi bursa de ajutor 
social ocazional care se atribuie atunci când se produce decesul unui membru al familiei 
studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei) cu soţie/soţ care nu 
realizează venituri. Suma care se atribuie este stabilită de către biroul de conducere al facultăţii. 

 

II. Criterii specifice privind acordarea burselor in anul universitar 2020-2021: 

Studenţii din anul I (studii universitare de licenţă şi master), în primul semestru, primesc bursă 
pe baza rezultatelor obţinute la concursul de admitere, proporţional cu media de admitere, 
valoarea punctului de bursă fiind stabilită de comisia de bursă. 

Bursa de sociala, pentru anul universitar 2020-2021 se va acorda respectând următoarele 
criterii: 
 

In semestrul I 
 
- maxim 20k restanta din anii anteriori.  
- Cazurile speciale (orfani de ambii parinti, centru plasament, caz de boala) vor fi discutate si 
aprobate individual in Consiliu. 

 
In semestrul II 
 
- maxim 15k restanta din sesiunea ianuarie - februarie a anului curent și maxim 20k restanta 
cumulat, din anii anteriori.  
- Cazurile speciale (orfani de ambii parinti, centru plasament, caz de boala) vor fi discutate si 
aprobate individual in Consiliu. 
 

Pentru anul universitar 2020-2021, media minima de acordare a bursei de merit este:  

 Pentru studenţii din anul de studiu I, II, III, IV  licenta– 8,00 
 Pentru studenţii din anul de studiu I si II master – 9,00 

 

Repartiţia fondului de burse la Facultatea Constructii de Masini si Management Industrial se 
face direct proporţional cu numărul de studenţi de la cursurile de zi – buget. astfel: 

- pe specializări pentru anii III și IV licență; 
- pe specializări pentru anii I și II master.  
- pe domenii de studii pentru anii I și II licență.  

Bursele se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor. 
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In cazul în care există mai mulți studenți cu aceeași medie departajarea se va face ținând cont 
de următoarele criterii: 

- pentru anii I licență și master departajarea se va face după media de admitere. 
- Pentru anii II, III , IV licență și II master departajarea se va face după media anilor 

anteriori, iar dacă egalitatea se păstrează se va face după media de admitere. 

De asemenea, la specializarile la care numarul studentilor care indeplinesc conditiile de 
obinere a bursei este mai mic decat numarul de burse alocat, fondul ramas va fi 
redistribuit. 

Valoarea bursei se calculeaza cu relatia: 
VB = PVi x M  

Unde: PVi - punct valoric; 
M – media ponderata a anului precedent. 

Punctul valoric se atribuie in functie de intervalul in care se incadreaza bursa si este stabilit pe 
ciclu de studii. 
10.00 - 9.50 (PV1); 9.49 – 9.00 (PV2); 8.99 – 8.50 (PV3); 8.49 – 8.00 (PV4) 

Conform acestor plafoane se stabilesc valorile punctelor pe categorii de burse pentru sem.I şi 
sem.II, urmărindu-se, de asemenea, încadrarea în fondul repartizat de universitate. 

Pentru studenţii din anul IV si master anul II, această bursă se atribuie până la data susţinerii 
examenului de diplomă, respectiv disertatie. După această dată, bursierii îsi pierd calitatea de 
student. 

 

II. Cine nu poate primi bursa 
 

Nu pot primi bursă următoarele categorii de studenţi: 
- studenţii care au depăşit durata de studii prevăzută prin planul de învăţământ la 
specializarea respectivă; 
- studenţii care au mai urmat o facultate, studenţii reînmatriculaţi sau studenţii care urmează 
concomitent două specializări şi pentru care au primit burse un număr de ani cel puţin egal cu 
numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care ar urma să 
primească bursă, sudenții care repeată anul de studii din diverse motive. 
- bursele de merit nu se acordă studenţilor care au unul sau mai multe examene restanţe, 
indiferent de sesiunea în care trebuia să-l promoveze; 
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IV. Sanctiuni 
 
Studenţii care beneficiază de burse profesionale sau sociale, pot sa piardă parţial sau total 
bursa, pe baza hotărârii Biroului Consiliului Facultăţii, daca au săvârşit una din următoarele 
abateri: 
- absentarea nemotivată de la activităţile didactice obligatorii (laboratoare, seminarii etc.); 
- insultarea unui cadru didactic universitar, admonestarea unui cadru didactic universitar sau a 
oricărui alt angajat din U.T. „Gheorghe Asachi” din Iaşi (sancţiunea se va lua în discuţie pe baza 
sesizării scrise a celui în cauză); 
- săvârşirea de stricăciuni sau perturbarea liniştii în căminele studenţeşti, laboratoare, săli de 
curs; 
- cazarea in cămine in mod ilegal a persoanelor străine; 
- organizarea în incinta universităţii a unor manifestări cu caracter obscen, xenofob sau 
instigarea la violenta; 
- încercarea de a promova un examen prin fraudă (sancţiunea se va aplica pe baza referatului 
întocmit de cadrul didactic care surprinde studentul copiind sau folosind alte mijloace de 
inspiraţie nelegale); 
- alte abateri de la regulamentul privind activitatea didactică sau de la alte acte normative ce 
reglementează activitatea în Universitate. 
Se sancţionează cu până la exmatricularea din facultate studentul care a obţinut bursa 
necuvenit, ca urmare a prezentării unor documente false; 
 

V. DISPOZIŢII FINALE 
 
22. Studenţii beneficiari ai burselor Socrates – Erasmus, îşi păstrează bursa obţinută la 
Facultatea de Construcţii de Maşini pe perioada studiilor în străinătate.  
23. Prezentul regulament se revizuieşte semestrial, de către  Consiliul Facultăţii, pe baza 
propunerilor făcute de comisia de bursă; 
24. Fondurile de bursă se vor ajusta în funcţie de indexări şi valorile repartizate Facultăţii de 
către Universitate; 

 

DECAN, 

Prof.dr.ing.Catalin-Gabriel Dumitraș 

 
 


