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ANEXE

PARTEA I-a
BURSE DIN FONDURI BUGETARE
I.1

DISPOZITII GENERALE

In conformitate cu Art. 223 (10) din Legea Educatiei Nationale nr. 1 / 2011, studentii din
universitatile de stat beneficiaza de burse de performanta, burse de merit sau burse de studiu, precum si
de burse sociale pentru sustinerea financiara a studentilor cu venituri reduse.
Fondurile pentru burse si protectie sociala a studentilor se aloca de la bugetul de stat, potrivit art.
223 (9) din legea nr. 1 /2011, institutiilor de invatamant superior de stat de catre M.E.C.T.S., in functie
de numarul de studenti de la invatamantul cu frecventa, fara taxa de studii (studentii de la studii
universitare de licenta si studentii de la studii universitare de masterat).
Criteriile generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studentii si
cursantii din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, sunt precizate in H.G. nr. 558/3.09.1998 anexa
nr. 2 (inca in vigoare).
Criteriile specifice de acordare a burselor se stabilesc de catre Senatul U.T.C.B., in limita
fondurilor repartizate de M.E.C.T.S. si in raport cu integralitatea efectuarii de catre studenti a
activitatilor universitare.
Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de catre CNFIS, tinand cont de faptul ca
acestea trebuie sa acopere cheltuielile minime de masa si cazare (art. 223 alin. 10, legea nr. 1 /2011).
Cuantumul celorlalte categorii de burse se stabileste de catre Senatul U.T.C.B. si nu poate fi mai mic
decat cuantumul minim al burselor sociale.
In conformitate cu art. 13 din H.G. nr. 558/3/09.1998 studentii care urmeaza concomitent doua
specializari in institutii de invatamant superior de stat pot beneficia de bursa de la bugetul de stat, numai
de la una dintre institutii, cu conditia ca numarul total al anilor in care beneficiaza de bursa sa nu
depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care
urmeaza sa beneficieze de bursa.
Studentii de la cursurile universitare de licenta, precum si studentii de la cursurile universitare de
masterat pot beneficia de burse finantate de la bugetul de stat, pe un număr de ani egal cu durata de
scolarizare specifica formei de invatamant la care sunt inscrisi.
Absolventii cu diploma de licenta care urmeaza a doua specializare sau studentii reinmatriculati
pot beneficia de burse finantate de la bugetul de stat, in functie de fondurile alocate, cu conditia ca
numarul anilor in care au beneficiat de bursa sa nu depaseasca durata normala a studiilor.
Bursele de performanta, de merit si de studiu se acorda studentilor din U.T.C.B. in limita
fondurilor repartizate de catre M.E.C.T.S si in functie de rezultatele obtinute la invatatura. In cazul
burselor sociale se tine cont si de situatia materiala a studentilor si familiilor lor.
Prevederile prezentului regulament nu se aplica in acordarea burselor pentru studentii
inmatriculati la studii universitare de doctorat(doctoranzi), indiferent de cetatenie si nici studentilor
etnici romani si straini, categorii de burse care sunt reglementate prin legislatie nationala speciala.
I.2

METODOLOGIA DE REPARTIZARE A FONDULUI DE BURSE ACORDAT
UNIVERSITATII
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului aloca universitatii un fond de burse,
conform propriei sale metodologii, proportional cu numarul de studenti de la invatamantul cu frecventa,
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fara taxa de studii. Procedurile pentru utilizarea si repartizarea acestui fond pe semestre, luni
calendaristice, facultati si forme de invatamant sunt stabilite prin prezentul regulament.
Repartizarea se face de catre Comisia pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin
material pentru studenti, constituita la nivel de Universitate. Defalcarea pe semestre si luni
calendaristice a fondului de burse alocat universitatii se face de catre aceeasi comisie, in concordanta cu
reglementarile legale.
Fondul total de burse cuvenit lunar fiecarei facultati si Departamentului de Limbi Straine si
Comunicare se calculeaza in functie de numarul de studenti echivalenti, prin repartizarea proportionala
a fondului lunar total acordat universitatii, din care in prealabil se scad sumele necesare acoperirii
burselor de performanta si a burselor sociale.
Determinarea numarului de studenti echivalenti se face pentru universitate, pentru fiecare
facultate si pentru departament, de catre Comisia pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin
material pentru studenti, constituita la nivel de Universitate, pe baza datelor comunicate de catre
Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti constituite la
nivel de facultati si Departament. Datele se prezinta de catre facultati si departament in formatele din
ANEXA I.1, in termen de maximum 10 zile de la inceperea semestrului.
Numarul de studenti echivalenti se calculeaza utilizand ponderile din tabelul I.1, care se refera la
forma de invatamant, respectiv la studii universitare de licenta si studii universitare de masterat:
Tabelul I.1
Forma de invatamant, zi
Studii universitare de licenta
Studii universitare de licenta
cu predare in limbi straine de
circulatie internationala
Studii universitare de masterat

Numar studenti (cifre
absolute)
N1
N2

Coeficient de pondere

N3

c 3 = 1,50

c 1 = 1,00
c 2 = 1,50

Formulele de calcul pentru numarul de studenti echivalenti N ei sunt:
-

studii universitare de licenta (facultati si DLSC), i = 1…7
7

NL ei = ∑ N 1i x c 1

(I.1)

1

-

studii universitare de licenta cu predare in limbi straine de circulatie internationala
NL eiLB = N 2i x c 2

-

(I.2)

studii universitare de masterat
NM ei = N 3i x c 3

(I.3)

Pentru universitate, numarul total de studenti echivalenti este:
NU e = NL ei + NL eiLB + NM ei

(I.4)

Repartizarea proportionala a fondului de burse F constituit pe universitate, pe studii de licenta si
studii de masterat se face cu formulele (I.5), (I.6) si (I.7):
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-

-

-

pentru studii universitare de licenta, fondul repartizat este:
NL ei
FL i = ─── F
(I.5)
NU e
pentru studii universitare de licenta cu predare in limbi straine, fondul repartizat este:
NL eiLB
L
F i = ─── F
(I.6)
NU e
pentru studii universitare de masterat fondul repartizat este:
NM ei
F i = ─── F
NU e
L

(I.7)

Rezultatele centralizate ale repartizarii fondurilor se prezinta de catre Comisia pentru acordarea
burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti, constituita la nivel de Universitate, in
formatul din ANEXA I.2 si se predau comisiilor facultatilor, Departamentului de Limbi Straine si
Comunicare si serviciilor functionale ale universitatii, in termen de 12 zile de la inceperea semestrului.
Fondurile repartizate facultatilor si Departamentului de Limbi Straine si Comunicare se folosesc
pentru acordarea urmatoarelor categorii de burse: burse de performanta, burse de merit, burse de
studiu, burse sociale si burse de ajutor social ocazional.
Acordarea burselor din aceste fonduri este de competenta Comisiilor pentru acordarea burselor
si altor forme de sprijin material pentru studenti constituite la nivel de facultati si departament, in
conditiile prezentului regulament. In situatiile in care la una sau mai multe facultati sau la
Departamentul de Limbi Straine si Comunicare nu este posibila utilizarea integrala a fondurilor alocate,
stabilirea modului de repartizare a fondurilor ramase, eventual prin redistribuire, este de competenta
Comisiei pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti, constituita la
nivel de Universitate, care procedeaza conform paragrafului I.5.
Bursele sociale se acorda in limita unui anumit procent din fondul total alocat, stabilit de Senatul
universitar al U.T.C.B. In acest procent sunt incluse si fondurile pentru bursele de ajutor social
ocazional, care se acorda in conditiile legii, respectiv prin H.G.R. nr. 558 / 03.09.1998 (inca in vigoare).
La facultati, fondul pentru acordarea de burse de performanta, de merit si de studiu se defalca pe
forme de invatamant universitar de licenta si de masterat, proportional cu numarul de studenti
echivalenti calculat utilizand formula (I.1) si coeficientii de pondere c 1 si c 3 .
Dupa defalcarea fondurilor de burse pe facultati, corespunzator celor doua forme de invatamant,
acestea se impart pe ani de studiu si serii, proportional cu numarul de studenti (cifre absolute).
Acordarea burselor studentilor integralisti eligibili se face pe baza rezultatelor la invatatura,
apreciate in medie pe universitate, pe forme de invatamant si in particular pe ani de studiu si/sau pe
serii, conform procedurii descrise in paragraful I.4.
Un student poate beneficia numai de o singura categorie de bursa finantata de la bugetul de stat,
respectiv cea pentru care indeplineste conditiile pentru semestrul in care aceasta se acorda. Singura
exceptie este bursa de ajutor social ocazional, acordata in conditiile specificate de reglementarile
legislative.
I.3

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR
Bursele se acorda studentilor la inceputul fiecarui semestru al anului universitar. Sunt
eligibili pentru bursa toti studentii de la studiile universitare de licenta si cursantii de la studiile
universitare de masterat care au promovat integralitatea formelor de verificare prevazute din
planurile de invatamant. Exceptia fac studentii orfani de ambii parinti care beneficiaza si de conditii
speciale de acordare a bursei sociale, prevazute la I.4.5.
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Prevederea de student integralist eligibil pentru bursa include si promovarea tuturor
formelor de verificare din anii universitari precedenti (minim 60 credite / an), pentru care studentul
nu a obtinut creditele in seria curenta.
Determinarea cuantumurilor burselor, stabilirea numarului de burse pe categorii si a
beneficiarilor burselor se fac dupa cum urmeaza:
- la inceputul fiecarui semestru, pentru bursele de performanta, de merit, de studiu si
bursele sociale;
- in timpul semestrului, pentru bursele de ajutor social ocazional, conform prevederilor
legale in vigoare.
Studentii pot beneficia de bursa acordata la inceputul anului universitar pe intreaga durata a
acestuia, daca in perioada sesiunii de examene de la sfarsitul semestrului I al anului universitar sunt
plecati din tara prin burse de mobilitate obtinute in cadrul unor programe internationale in care
universitatea este angajata.
I.3.1

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANTA

Bursele de performanta sunt burse de merit acordate studentilor prin concurs.
Conditiile de eligibilitate pentru obtinerea bursei de performanta sunt:
- studentul sa fie inscris in anul de studii pentru care se organizeaza competitia pentru bursa,
avand dreptul la o singura bursa de performanta pe semestru;
- absolventii(licentiati) ai unor institutii de invatamant superior care urmeaza cursuri la
invatamantul de zi(a 2-a facultate) pot beneficia de bursa de performanta, daca nu depasesc
in total numarul maxim de semestre pentru care legislatia in vigoare permite acordarea
bursei.
Bursele de performanta se acorda la invatamantul universitar de licenta, dupa cum urmeaza:
a)
pentru anii de studiu II si III(sem. 5): la nivel de universitate, la discipline stabilite de
Senatul universitar, pe baza de concurs profesional – stiintific organizat la nivel de universitate de catre
Catedrele de profil, sub coordonarea Consiliului de Administratie. Numarul maxim de burse de
performanta acordat pentru fiecare disciplina este de 3.

Disciplina:

Concurs in:

Materia din:

Se acorda pentru:

Matematica

an II, sem. 3

an I, sem. 1, 2

an II, sem. 4

Fizica

an II, sem. 4

an I, sem. 2 si
an II, sem. 3

an III, sem. 5

Mecanica

an II, sem. 4

an III, sem. 5

Mecanica fluidelor
si hidraulica

an III, sem. 6

an I, sem. 2 si
an II, sem. 3
an II, sem. 4 si
an III, sem. 5

Rezistenta mat.

an II, sem. 4

an IV, sem. 7

an II, sem. 3 si 4
an III, sem. 5
an III, sem. 5
Statica(profil c-tii)
an III, sem. 6
an II, sem. 4 si
an IV, sem. 7
an III, sem. 5
Daca la disciplinele de mai sus se organizeaza concursuri profesional – stiintifice la nivel
national, studentii distinsi cu premii (I, II sau III) obtin bursa de performanta pe intregul an universitar
urmator, iar studentii distinsi cu mentiune pentru semestrul urmator. Bursa se acorda si se mentine cu
conditia ca studentul sa fie declarat integralist la toate disciplinele aferente fiecarui semestru al anului
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universitar in care se afla la data la care a obtinut premiul(sau mentiunea) si al anului pentru care obtine
bursa.
b)
pentru anii de studiu III (sem. 6) si IV: la nivel de facultate, cate una pe specializare.
Acordarea bursei se face pe baza performantelor obtinute in sesiuni de creativitate tehnica, organizate la
disciplinele si cu tematicile stabilite de Consiliul facultatii.
I.3.2 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT SI DE STUDIU
Bursele de studiu se acorda, pentru semestrul I, pe baza rezultatelor la invatatura din anul
universitar anterior, iar pentru semestrul II, pe baza rezultatelor la invatatura din semestrul precedent,in
ordinea descrescatoare a mediilor, pana la media minima ( prag ) stabilita de Colegiul Academic pentru
fiecare an de studiu.
Pentru invatamantul universitar, bursele de studiu si bursele de merit se acorda prin urmatoarele
proceduri:
a) Stabilirea conditiilor minime de eligibilitate pe universitate, pe forme de invatamant
universitar si ani de studiu.
Pentru stabilirea acestor conditii, se calculeaza mediile minime de bursa pe universitate (sub
aceasta medie studentul nu mai este eligibil), dupa cum urmeaza:
la ingineri, pentru anii de studiu I, II si III – M min.univ.ing. I-III si pentru anii de studiu IV –
M min.univ.IV .
Mediile minime de bursa pe universitate rezulta ca medie a tuturor notelor de promovare din
anul universitar sau din semestrul anterior:
Suma tuturor notelor de promovare
M min.univ. = ─────────────────────────────────────────── (I.8)
Numarul total de forme de verificare din care s-au obtinut note de promovare
Studentii cu medii generale mai mari sau egale cu aceste medii, corespunzator formei de
invatamant si anilor de studiu in care se incadreaza, raman eligibili pentru bursele acordate in limitele
fondului de burse repartizat anului(seriei) in care sunt inscrisi la inceputul anului universitar sau
semestrului.
Determinarea mediilor minime de bursa pe universitate se face de catre Comisiei pentru
acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti, constituita la nivel de
Universitate, pe baza datelor communicate de catre Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme
de sprijin material pentru studenti constituite la nivel de facultate si Departamentul de Limbi Straine si
Comunicare. Datele se prezinta in formatul din ANEXA I.3 si vor fi puse la dispozitia comisiei central
in termen de 10 zile de la inceperea fiecarui semestru universitar. Pentru semestrul I, calculele se fac
conform situatiei la data de 5 octombrie, iar pentru semestrul II conform situatiei din prima zi dupa
incheierea sesiunii de examene, rezultatele fiind considerate definitive.
Nu se iau in considerare urmatoarele note:
pentru mediile minime de bursa pe semestrul I, notele la examenele promovate de
studentii exmatriculati pana la 5 octombrie;
pentru mediile minime de bursa pe semestrul II, notele la examenele promovate de
studentii exmatriculati pana in cea de a 5-a zi de la data inceperii semestrului.
Comisia constituita la nivelul Universitatii va stabili si comunica mediile minime de bursa pe
universitate comisiilor pe facultati si departament in termen de 2 zile de la primirea datelor de la toate
aceste comisii.
b) Determinarea numarului de burse pe fiecare an de studiu si serie.
Bursele se acorda in ordinea descrescatoare a mediilor pe fiecare an de studiu(serie).
La anii I de studiu, in semestrul I, se acorda doar burse de ajutor social.
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Bursele de merit se acorda studentilor cu rezultate deosebite la invatatura, pe baza mediilor
obtinute si in ordinea descrescatoare a acestora. Baza de determinare a gruparii este numarul de
studenti integralisti eligibili pentru bursa , pana la media minima (prag) stabilita de Consiliul de
Administratie pentru fiecare an de studiu, in semestrul pentru care se efectueaza calculele pentru
acordarea burselor.
Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti
constituite la nivel de facultate si Departamentul de Limbi Straine si Comunicare stabilesc pe fiecare an
de studiu(serie) numarul de studenti eligibili pentru burse de merit si de studiu, in limitele fondului total
destinat acordarii acestor doua categorii de burse si in functie de cuantumurile burselor de studiu si de
merit.
Pentru toate categoriile de burse, daca fondul de burse nu este suficient pentru acordarea
burselor tuturor studentilor cu medii egale, departajarea acestora se face pe baza unor criterii clare si
obiective, stabilite de catre Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material
pentru studenti constituite la nivel de facultate si Departamentul de Limbi Straine si Comunicare.
Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti
constituite la nivel de facultate si Departamentul de Limbi Straine si Comunicare intocmesc listele cu
studentii care au obtinut bursa de merit, pe ani de studiu, conform modelului din ANEXA I.4. De
asemenea, acestea intocmesc o recapitulatie, in care se centralizeaza datele pe facultate si departament,
conform modelului din ANEXA I.5.
Termenul de intocmire si predare a listelor si recapitulatiei este de 20 de zile de la inceperea
semestrului.
I.3.3

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU CURSANTII DE LA STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT
Conform prevederilor legislative in vigoare, bursele pentru cursantii de la studii universitare de
masterat se acorda prin concurs.
Deoarece accesul la studii universitare de masterat se face prin concurs de admitere, organizat la
inceputul anului universitar, pentru bursele acordate in semestrul I acest concurs constituie si concurs
pentru acordarea burselor, in limita fondului constituit in acest scop prin procedurile descrise la
paragraful I.2.
Pentru acordarea burselor pe semestrul II, criteriile specifice sunt rezultatele profesionale
obtinute de studenti pe semestrul I, pentru semestrul al III-lea al studiilor de masterat se considera
integralitatea rezultatelor profesionale ale intregului an precedent, iar pentru semestru IV se considera
integralitatea rezultatelor profesionale de pe semestrul III si a celor de pe intregul an precedent.
Conditiile de eligibilitate ale studentilor pentru acordarea burselor sunt similare cu cele pentru
invatamantul universitar de licenta.
Pentru stabilirea acestor conditii, se calculeaza media minima de bursa pe universitate (sub
aceasta medie cursantul nu mai este eligibil), dupa cum urmeaza:
Suma tuturor notelor de promovare pe semestrul I
M min.univ. = ─────────────────────────────────────────
SUM
Numarul total de forme de verificare din care s-au obtinut note de promovare

(I.9)

Bursele se acorda in ordinea descrescatoare a mediilor pe fiecare forma de invatamantspecializare.
Determinarea mediilor minime de bursa pe universitate la studii universitare de masterat se face
de catre Comisia pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti,
constituita la nivel de Universitate, pe baza datelor communicate de catre Comisiile pentru acordarea
burselor si altor forme de sprijin material pentru studentii constituite la nivel de facultate.
Comisia constituita la nivelul Universitatii va stabili si comunica mediile minime de bursa pe
universitate Comisiilor pe facultati in termen de 2 zile de la primirea datelor de la toate aceste comisii.
Datele se prezinta in formatul din ANEXA I.6.
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Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti
constituite la nivel de facultati stabilesc pe fiecare specializare numarul de cursanti eligibili pentru
burse, in limitele fondului total destinat acordarii acestora.
Pentru toate categoriile de burse, daca fondul de burse nu este suficient pentru acordarea
burselor tuturor cursantilor cu medii egale, departajarea si acordarea acestora se face de catre comisiile
pe facultate.
Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti
constituite la nivel de facultati intocmesc listele cu cursantii eligibili pentru bursa , conform modelului
din ANEXA I.4. De asemenea, acestea intocmesc o recapitulatie, in care se centralizeaza datele pe
facultate si Departament pentru Pregatirea Personalului Didactic, conform modelului din ANEXA I.5.
Termenul de intocmire si predare a listelor si recapitulatiei este de 20 de zile de la inceperea
semestrului.

I.3.4 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE DE STUDIU SI A
BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL
I.3.4.1 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE DE STUDIU
Bursele sociale de studiu se acorda in baza documentatiei depuse de studenti si in urma
analizarii fiecarui caz social in parte de catre comisiile numite pentru acordarea acestor burse.
Bursele sociale de studiu se acorda pentru sustinerea financiara a studentilor cu venituri
reduse, in urmatoarele cazuri:
a)
studentilor integralisti sub media minima (prag) a caror familie nu realizeaza pe
ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul minim brut pe
tara garantat in plata.
In vederea obtinerii acestei burse sociale, studentii trebuie sa depuna urmatoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
(4) documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care se iau in
calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi, în cazul familiilor de studenţi.
(5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale;
(6) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea
proprietăţilor familiei (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, a
pădurilor, chirii);
(7) documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute
din activităţi autorizate;
(8) copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei/ familiilor aflaţi în
întreţinere legală şi adeverinţe, pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea
de întreţinuţi (ex. elevi, descendenţi cu dizabilităţi)
(9) sentinta civila de divort si pentru pensia de intretinere, in cazul celor cu parinti divortati si
care se afla in intretinerea unuia dintre parinti.
b)
studentilor bolnavi de TBC, care se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care
sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm
bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli
imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozata sau reumatism
articular;
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In vederea obtinerii acestei burse sociale, studentii trebuie sa depuna urmatoarele
documente::
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului
şi de medicul cabinetului medical studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii
Universităţii Tehnice de Constructii din Bucuresti (cabinetul medical din Caminul Studentesc
nr. 4).
Acordarea burselor si a tuturor formelor de protectie sociala studentilor bolnavi de TBC, care se
afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de
malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita
cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
spondilita anchilozata sau reumatism articular se face pe toata perioada anului universitar, inclusiv
vacantelor.
Cuantumul minim al burselor sociale de studiu se propune anual de catre CNFIS, tinand cont de
faptul ca acestea trebuie sa acopere cheltuielile de masa si cazare.
I.3.4.2 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL
Bursele de ajutor social ocazional se acorda indiferent daca studentul mai beneficiaza de alta
categorie de bursa, astfel:
a)
bursa de ajutor social ocazional pentru imbracaminte, care se poate acorda studentilor
orfani, studentilor defavorizati din punct de vedere social, studentilor proveniti din casele de copii,
studentilor proveniti din plasament familial sau din incredintare, a caror familie nu realizeaza pe
ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat 75% din salariul minim
brut pe tara garantat in plata, aceasta categorie de bursa putandu-se acorda, in functie de fondurile
universitatii, aceluiasi student de doua ori in decursul unui an universitar;
b)
bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acorda studentei sau studentului
a carui sotie nu realizeaza alte venituri decat bursele, consta intr-o bursa pentru nastere si lehuzie si o
bursa pentru procurarea imbracamintei copilului nou-nascut;
In vederea obtinerii burselor de ajutor social ocazional de maternitate, studentii trebuie sa
depuna urmatoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de naştere al copilului;
(4) documente justificative privind veniturile familiei.
c)
bursa de ajutor social ocazional in caz de deces se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului(ei) (sot, sotie, copil) sau in caz de deces al studentului(ei), necasatorit(a)
sau casatorit(a), cu sotie/sot care nu realizeaza venituri. Suma care se atribuie in caz de deces este
stabilita de catre Consiliul de Administratie.
In vederea obtinerii burselor de ajutor social ocazional in caz de deces, studentii trebuie sa
depuna urmatoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de căsătorie;
(4) copie după certificatul de deces;
(5) documente justificative privind veniturile familiei.
I.3.5 MODUL DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE DE STUDIU SI AL
BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU STUDENTII ORFANI DE AMBII
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PARINTI, CELOR PROVENITI DIN CASELE DE COPII SAU PLASAMENT FAMILIAL
CARE NU REALIZEAZA VENITURI
Studentii orfani de ambii parinti, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial care
nu realizeaza venituri beneficiaza de cel putin una din categoriile de burse si de protectie sociala oferite
in invatamantul superior, conform prevederilor legale in vigoare.
In cazul in care studentii orfani de ambii parinti, celor proveniti din casele de copii sau
plasament familial care nu realizeaza venituri, nu au o situatie scolara care sa le permita obtinerea unei
burse de performanta, burse de merit sau burse de studiu, vor primi o bursa sociala la un nivel care sa le
permita continuarea studiilor. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de catre CNFIS,
tinand cont de faptul ca acestea trebuie sa acopere cheltuielile de masa si cazare.
Studentii orfani de ambii parinti, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial care
nu realizeaza venituri, pot beneficia de bursa de ajutor social ocazional in paralel cu alta categorie de
bursa. Aceasta categorie de burse se poate acorda aceluiasi student de 2 ori in decursul anului
universitar.
Acordarea burselor si a tuturor formelor de protectie sociala pentru studentii orfani de ambii
parinti, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial care nu realizeaza venituri, se face pe
toata perioada anului universitar incluzand si vacantele, din bugetul universitatii constituit din
alocatiile bugetare si venituri proprii, pe baza deciziei Senatului universitatii, cu conditia ca acestia sa
fie integralisti.
In vederea obtinerii burselor de ajutor social de studiu si de ajutor social ocazional pentru
studentii orfani de ambii parinti, studentii trebuie sa depuna urmatoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. I.7;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau adeverinţă din care să rezulte că
studentul provine din casa de copii sau din plasament familial;
(4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei
sociale;
(5) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea
proprietăţilor personale ale studentului(ei) (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor
agricole, a pădurilor, chirii);
(6) documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din
activităţi autorizate;
I.4

PROCEDURI PENTRU REDISTRIBUIREA FONDURILOR PENTRU BURSE

I.4.1 REDISTRIBUIREA INTRE ANII DE STUDIU
Redistribuirea intre anii de studiu este de competenta comisiilor pe facultati si Departament de
Limbi Straine si Comunicare.
O prima operatiune de redistribuire este necesara deoarece cuantumul minim al bursei in sensul
precizat de lege este stabilit si nu poate fi modificat. Daca, prin acordarea burselor, fondul afectat anului
sau seriei nu conduce la un numar intreg de burse si raman sume neatribuite (inferioare cuantumului
bursei minime), acestea vor forma un fond de compensare. Comisiile pe facultate vor putea atribui din
acest fond un numar intreg de burse, de preferinta studentilor sau cursantilor pentru care diferenta dintre
cuantumul minim al bursei si suma ramasa neatribuita este minima.
Redistribuirea se face si daca numarul redus al studentilor sau cursantilor eligibili pentru bursele
de performanta, de merit si de studiu din unul sau mai multi ani de studiu conduce la neconsumarea
fondului alocat in totalitate anului de studiu(seriei) respective.
In aceste situatii, comisiile pe facultate analizeaza si aplica, in ordine, urmatoarele solutii
posibile:
redistribuirea fondurilor pentru invatamant universitar de licenta, la alti ani de studiu de
la aceeasi forma de invatamant, incepand cu seriile paralele (daca exista si au studenti eligibili care nu
au primit bursa prin consumarea fondului afectat anului), apoi cu anii mari, in ordine descrescatoare;
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daca situatia apare numai la invatamantul universitar (la facultati), iar dupa redistribuirea
intre anii de studiu raman inca fonduri neconsumate, acestea se transfera la forma de invatamant
universitar de masterat, unde se redistribuie proportional pe serii si se acorda burse descrescator in
ordinea mediilor.
I.4.2 REDISTRIBUIREA INTRE FACULTATI SI DEPARTAMENTUL DE LIMBI
STRAINE SI COMUNICARE
Redistribuirile fondurilor intre facultati si Departamentul de Limbi Straine si Comunicare
precum si celelalte masuri pentru utilizarea cat mai buna a fondului de burse sunt de competenta
Comisia pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti, constituita la
nivel de Universitate.
Redistribuirea se face daca la una sau mai multe facultati sau Departament de Limbi Straine si
Comunicare raman neacordate fonduri pentru burse, dupa aplicarea prevederilor paragrafului I.5.1.
In aceste conditii, comisiile pe facultati prezinta separat Comisia pentru acordarea burselor si
altor forme de sprijin material pentru studenti, constituita la nivel de Universitate cuantumurile acestor
fonduri, din care se formeaza un fond de compensare pe universitate. Acest fond se redistribuie
facultatilor care au un numar mai mare de studenti si/sau cursanti la studii universitare de masterat
eligibili pentru burse de merit decat numarul de studenti / cursanti care au primit bursa. Repartizarea se
face proportional cu numarul acestora, iar bursele se aloca in urmatoarea ordine de prioritate: studentilor
de la cursurile universitare de licenta, incepand cu anii mari, apoi cursantilor de la studiile universitare
de masterat.
Daca dupa redistribuire raman in continuare fonduri neutilizate, acestea vor putea fi utilizate
pentru cresterea cuantumurilor burselor.
I.5

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU INVATAMANTUL
UNIVERSITAR DE DOCTORAT
Fondurile pentru acordarea burselor de doctorat sunt prevazute anual, separat, de catre
Ministerul Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului, institutiilor care organizeaza aceasta forma de
invatamant, fara a afecta fondul acordat pentru bursele studentilor de la studii universitare de licenta si
a cursantilor de la studii universitare de masterat.
In Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti organizarea doctoratului face obiectul unui
regulament separat.
I.6

MODUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STAGII DE STUDII
UNIVERSITARE SI POSTUNIVERSITARE IN STRAINATATE
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate acorda anual burse pentru stagii
de studii universitare si postuniversitare in strainatate din fonduri constituite in acest scop. Aceste burse
se obtin prin concurs organizat la nivel national, conform art. 205 (10) din Legea nr. 1/2011.
La concursurile pentru obtinerea burselor prevazute in aliniatul precedent, pot participa studentii
si absolventii institutiilor de invatamant superior de stat si ai institutiilor de invatamant superior
particular acreditate (art. 205 (11) din Legea nr. 1/2011).
Obligatia anuntarii acestor concursuri revine universitatii, prin Departamentul de relatii
internationale.
Relatiile dintre castigatorii acestor burse si universitate se reglementeaza pe baza unui contract.
PARTEA II-a
BURSE DIN FONDURI EXTRABUGETARE SI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
II.1

CATEGORII DE BURSE
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II.1.1 BURSE PRIVATE
Bursa privatã reprezintã sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de cãtre o persoanã
juridicã de drept privat sau de cãtre o persoanã fizicã unui beneficiar care poate fi, dupã caz, elev,
student, doctorand sau care urmeazã un program de pregãtire postuniversitarã într-o institutie de
învãtãmânt superior acreditatã, din tarã sau din strãinãtate, conform Legii 376 / 2004 si a Ordinului
1759 / 2004.
Studentii de la studii universitare de licenta si cursantii de la studii univeristare de masterat pot
beneficia de burse pe baza de contract incheiat cu agenti economici ori cu alte persoane juridice sau
fizice.
Obtinerea acestor burse se poate face la initiativa universitatii, la initiativa studentului, a
agentului economic sau a persoanei juridice sau fizice. Beneficiarii burselor se angajeaza in nume
personal sa respecte prevederile contractului, universitatea neputand fi facuta responsabila de catre nici
una dintre parti pentru neindeplinirea partiala sau in totalitate a prevederilor din contract.
Cuantumul bursei private se stabileste la încheierea contractului si se poate modifica ulterior
numai prin act aditional la acesta.
II.1.2 BURSE
ACORDATE
DIN
FONDURILE
EXTRABUGETARE
ALE
UNIVERSITATII
Senatul universitar poate decide, la inceputul fiecarui semestru sau o singura data in timpul
semestrului, suplimentarea fondului de burse finantate de la bugetul de stat cu fonduri provenite din
veniturile proprii extrabugetare, pentru sprijinirea materiala a unor studenti cu rezultate exceptionale la
invatatura sau a unor studenti aflati temporar in situatii dificile.
II.2

CREDITE SI BURSE DE STUDII PENTRU STUDENTI
In conditiile legii educatiei nationale nr. 1/ 2011, art. 204 (1), studentii care provin din familii cu
venituri reduse beneficiaza de un sistem de imprumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate
de stat, in conditiile legislatiei in vigoare, prin Agentia de Credite si Burse de Studii. Imprumuturile
pot acoperi taxele de studii si costul vietii pe perioada studiilor.
Agentia de Credite si Burse de Studii propune reglementari corespunzatoare in vederea acordarii
creditelor.
PARTEA III-a
MASURI COMPLEMENTARE
III.1

COMISIILE PENTRU ACORDAREA BURSELOR

III.1.1 COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR SI ALTOR FORME DE SPRIJIN
MATERIAL PENTRU STUDENTI CONSTITUITA LA NIVEL DE UNIVERSTITATE
Comisia pe universitate pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru
studenti se constituie prin decizia rectorului universitatii, in urmatoarea componenta:
Presedinte – prorectorul cu probleme studentesti
Membri – decanii facultatilor, directorul departamentului, secretarul sef al universitatii,
directorul general administrativ, directorul economic, consilierul juridic, reprezentantul studentilor in
Consiliul de Administratie.
Comisia stabilita la nivelul universitatii are urmatoarele responsabilitati:
a) utilizarea si repartizarea fondului de burse alocat de catre M.E.C.T.S. pe semestre, luni
calendaristice, facultati si forme de invatamant;
b) determinarea numarului de studenti echivalenti pentru care se acorda bursa;
c) stabilirea modului de repartizare a fondurilor ramase nealocate;
d) aproba listele cu studentii bursieri de la fiecare facultate;
e) determinarea mediilor minime de bursa pe universitate;
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III.1.2 COMISIILE PENTRU ACORDAREA BURSELOR SI ALTOR FORME DE
SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENTI CONSTITUITE LA NIVEL DE FACULTATI SAU
DEPARTAMENT DE LIMBI STRAINE SI COMUNICARE
Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti se
constituie la nivel de facultati si departament prin decizia rectorului universitatii, la propunerea
decanatelor, in urmatoarea componenta:
Presedinte – decanul facultatii(sau directorul departamentului)
Membri – prodecanii facultatilor, unul sau doi membri ai consiliului facultatii(cadre didactice),
secretarul sef al facultatii, un reprezentant al studentilor in consiliul facultatii.
Comisiile stabilite la nivelul facutatilor si departamentului au urmatoarele responsabilitati:
a)
repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare;
b)
stabilirea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care sa nu
contravina prevederilor prezentului regulament;
c)
analiza documentelor din dosarele depuse;
d)
organizarea concursului pentru acordarea burselor studentilor inmatriculati la studii
universitare de masterat;
e)
intocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile: bursa de performanta, bursa de merit,
bursa de studiu, bursa de ajutor social, bursa de ajutor social ocazional;
f)
verificarea incadrarii in fondurile alocate;
g)
propune alte surse de finantare a burselor;
h)
analiza si rezolvarea contestatiilor.

III.2

DEFALCAREA PE SEMESTRE SI LUNI CALENDARISTICE A FONDULUI PENTRU
BURSE ALOCAT UNIVERSITATII DE LA BUGETUL DE STAT
Defalcarea pe semestre si luni calendaristice a fondului pentru burse alocat universitatii de la
bugetul de stat este de competenta Comisiei centrale pe universitate pentru acordarea burselor si altor
forme de sprijin material pentru studenti.
Propunerile comisiei se supun aprobarii Consiliului de Administratie.
III.3

DEPUNEREA SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR LA HOTARARILE
COMISIILOR PENTRU ACORDAREA BURSELOR
Dupa definitivarea listelor, comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material
pentru studenti constituite la nivel de facultati si Departamentul de Limbi Straine si Comunicare
afiseaza imediat, la loc vizibil (panou cu mentiunea BURSE), numele beneficiarilor de burse pe
semestrul respectiv, pe categorii de burse si ani de studiu.
Contestatiile se solutioneaza de catre Comisiile pentru acordarea burselor si altor forme de
sprijin material pentru studenti constituite la nivel de facultati si Departament, in termen de 3 zile
lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. In cazul in care aceste comisii
considera ca o contestatie, datorita complexitatii sale, poate fi solutionata doar de catre Comisia pentru
acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti, constituita la nivel de
Universitate, o va trimite acesteia, impreuna cu actele dosarului, in termenul de solutionare, aratand
motivele pentru care nu s-a solutionat la facultate.
Studentii nemultumiti de hotararea data asupra contestatiei de catre Comisiile pentru acordarea
burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti constituite la nivel de facultati si
Departament pot solicita reanalizarea cererii de catre Comisia pentru acordarea burselor si altor forme
de sprijin material pentru studenti, constituita la nivel de Universitate, inregistrand in termen de 3 zile
de la afisarea rezultatelor, la facultate, un apel motivat in acest sens. Cel mai tarziu in urmatoarea zi
lucratoare, facultatea va trimite Comisia pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material
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pentru studenti, constituita la nivel de Universitate apelul si dosarul cuprinzand contestatia si actele
depuse de catre student.
III.4

PLATA BURSELOR
Tabelele finale cu beneficiarii burselor, in formatele din anexele la acest regulament, se predau
serviciilor functionale(secretariat rectorat, social, contabilitate) pentru intocmirea formelor de plata a
burselor.
Plata burselor se face, de regula, in cea de a treia decada a lunii calendaristice. Datele la care se
platesc bursele se anunta corespunzator prin afisare. In cazuri speciale, determinate de motive obiective,
plata se poate face intr-o alta perioada, cu obligativitatea anuntarii prealabile a studentilor prin afisare la
panoul BURSE, care revine, in ordine, serviciilor functionale si comisiilor pe facultati.
Plata burselor se face de regula prin intermediul cardurilor bancare.
III.5

ALTE MASURI ADMINISTRATIVE
Bursa acordata unui student poate sa fie suspendata pe o perioada limitata, la propunerea
decanatelor sau directorilor de departamente, pentru abateri grave de la disciplina universitara sau
nerespectarea regulamentelor universitatii. Suspendarea bursei se aproba de catre Consiliul de
Administratie. Studentul sau cursantul pentru care se propune aceasta sanctiune va fi invitat sa participe
la sedinta Consiliului de Administratie in care se discuta suspendarea bursei. Daca studentul nu se
prezinta, hotararea se ia in lipsa acestuia, urmand ca aceasta sa i se comunice in termen de 2 zile de la
data sedintei, de catre decan sau directorul departamentului. Hotararea Consiliului de Administratie este
definitiva. Suspendarea bursei nu se poate face decat pentru o perioada in cadrul semestrului in care
studentul a comis abaterile care au determinat aceasta masura.
Sanctiunile vor fi aduse la indeplinire de catre Directia Administrativa pe baza datelor primite de
la secretariatele unitatilor de invatamant.
In anumite situatii speciale, senatul universitar poate lua in discutie si aproba, in limitele legii,
acordarea unor burse partiale.
III.6

DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Angajatii Universitatii care favorizeaza obtinerea unei burse, avand la baza documente fictive,
vor fi sanctionati disciplinar, material sau penal, dupa caz.
Prezentul Regulament intra in vigoare de la data aprobarii sale de catre Senatul universitar.
Consiliul de Administratie poate recurge la unele solutii operative de amendare a unor prevederi,
care vor fi aprobate ulterior de Senatul universitar.

Aprobat in sedinta Senatului Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti
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