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Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1
Prezentul regulament dispune măsuri de ordin general, comune tuturor studenților,
masteranzilor și doctoranzilor, după caz, privind acordarea burselor pentru studenții studiilor
universitare de licență , master si doctorat din Universitatea din Petroșani (numită în continuare
UPET), în conformitate cu prevederile:
• Art. 12, 204, 205, 223 și 238 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
• Ordinului nr. 3392 din 27 februarie 2017 al Ministerului Educației Naționale 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
• H.G. nr. 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 instituții și unități de
învățământ de stat din România;
• H.G. nr. 100/2011 privind acordarea unor măsuri de sprijin pentru familiile persoanelor
decedate în accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, județul Hunedoara
Hotărârea 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
• Cartei Universității din Petroșani.
Art. 2
(1) Beneficiarii burselor acordate de UPET, potrivit prezentului Regulament, sunt:
a) studenții, cetățeni români, la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
școlarizați în regim bugetat și cu taxă
b) cursanții, cetățeni români, la studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență,
școlarizați în regim bugetat și cu taxă;
c) doctoranzi, cetățeni români, la studii universitare de doctorat, învățământ cu frecvență,
școlarizați în regim bugetat și cu taxă.
(2) În continuare, aceste trei categorii le vom numi ,,studenți”.
(3) 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
alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse
din alte surse.
Art. 3
Pentru acordarea burselor sociale, nu sunt prevăzute alte criterii academice, în afara celui de
promovabilitate.
(1) Studenții care au promovat în an superior pe baza creditelor transferabile sunt considerați
promovați, aici fiind incluși și studenții reînmatriculați, transferați, precum și cei înscriși la a
doua facultate și continuare de studii în an superior.
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Capitolul II - CATEGORII DE BURSE ȘI SURSE DE FINANȚARE
Art. 4
(1) UPET acordă, în condițiile legii, următoarele categorii de burse:
a) burse de performanță;
b) burse de merit ;
c) burse de socială/ ajutor social ocazional;
d) burse speciale.
(2) Operatorii economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane
juridice pot oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenților, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(3) Studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale instituțiilor de
învățământ superior și din alte forme legal constituite.
Art. 5
Sursele de finanțare a burselor acordate de UPET sunt:
a) burse de performanță – alocații bugetare (pentru studenții bugetați) și venituri proprii
(extrabugetare) ale Universității (pentru studenții cu taxă);
b) burse de merit – alocații bugetare (pentru studenții bugetați) si venituri proprii ale
facultăților ( pentru studenții cu taxa)
c) burse sociale / ajutor social ocazional - alocațiile bugetare ale Universității (pentru
studenții bugetați) și venituri proprii ale facultăților (pentru studenții cu taxă);
d) burse speciale - acordate în baza reglementărilor ce le instituie.
Art. 6
(1) Din fondul de burse repartizat universităților, minimum 30% din total este alocat pentru
categoria de burse sociale.
(2) Fondul pentru bursele de performanță, merit și speciale (70% din fondul de burse alocat
universității) va fi repartizat facultăților, pe programe de studii, învățământ cu frecvență
proporțional cu numărul de studenți bugetați aferent fiecărui program.
(3) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime,
acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de merit.
(4) În cazul în care fondul pentru bursele merit alocat pe program de studiu nu se utilizează
în întregime, acesta se redistribuie proporțional celorlalte programe din cadrul fiecărei Facultăți.
(5) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotărâre a senatului, la
propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților,
inclusiv a organizațiilor studențești reprezentative din universitate.
(6) Cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit
atribuită în Universitatea din Petroșani. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul
bursei sociale.
Art. 7
Bursele de performanță pot fi acordate pentru performanta științifică
(1) Bursele pentru performanta științifică se atribuie prin concurs organizat de către UPET,
doar acelor studenți care urmează cursurile universitare de licență și care au obținut performanțe
științifice deosebite. Condițiile și criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliul de
Administrație al Universității, iar atribuirea burselor de performanță se realizează în funcție de
veniturile Universității.
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(2) Aprobarea burselor de performanță științifică este de competența Facultății din cadrul
căreia provine studentul, iar validarea lor este de competența Consiliului de Administrație al
Universității din Petroșani. Dosarele pentru bursele de performanță științifică se depun la
secretariatul Facultății solicitantului. Cuantumul burselor de performanță științifică este stabilit de
către Consiliul de Administrație, la începutul anului universitar respectiv. Bursele de performanță se
atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul al doilea de studiu, după ultimele 2
semestre cu performanțe științifice (minim două participări la manifestări științifice sau pentru
implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat, dovedite prin înscrisuri) și media
10 corespunzătoare celor două semestre anterioare.
(3) Dosarele pentru obținerea unei burse de performanță științifică, în vederea validării se
vor depune la Consiliul de Administrație, până la data de 01 noiembrie a anului în curs.
(4) Cuantumul bursei de performanță științifică este cel puțin de două ori mai mare decât
bursa minimă atribuită de UPET și mai mare decât bursa de merit.
(5) În cazul invalidării unuia sau mai multor dosare pentru bursa de performanță științifică,
bursele de merit se vor actualiza ulterior, cu aprobarea Consiliului de Administrație al UPET.
(6) Bursele speciale se acordă studenților care reprezintă Universitatea din Petroșani la
competiții naționale/ internaționale și au obținut rezultate bune sau au participat cu rezultate bune în
ligile de nivel I și II de la nivel național.
(7) Nominalizarea studenților în vederea obținerii bursei speciale se va face, în ordinea
rezultatelor, de către președinții de secții din cadrul Cluburilor Sportive legal constituite, ce au
parteneriate încheiate cu UPET. Listele cu studenții nominalizați vor fi înaintate prorectorului
UPET, acesta urmând să facă propuneri către Consiliul de Administrație al UPET, în vederea
aprobării până la data de 01 noiembrie a anului în curs pentru semestrul 1 și până la data de 1 martie
pentru semestrul 2 al anului universitar.
(8) Cuantumul bursei speciale se stabilește de către Consiliul de Administrație al UPET si se
acorda din venituri bugetare (pentru studenții bugetați) sau venituri proprii (pentru studenții cu
taxă).
Art. 8.
Bursele de merit
(1) Se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale aferente fiecărui program de
studiu (examene, verificări, proiecte, practică de specialitate - potrivit planului de învățământ)
obținute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care se solicită bursa (pentru
semestrul II) sau în anul universitar anterior (pentru semestrul I). În caz de medii egale, pentru
departajare se va folosi criteriul mediei obținute în anul anterior, respectiv media de admitere pentru
anul I.
(2) Bursele de merit pot fi acordate studenților cu rezultate deosebite la învățătură;
(3) Pentru semestrul I din primul an de studiu (licență, respectiv master) criteriul de
atribuire a bursei este media obținută la concursul de admitere, dar nu mai mult de 15% din numărul
studenților admiși la buget. Criteriul de departajare la aceeași medie de admitere este media anilor
de studii din ciclul anterior de învățământ. Studenții care au fost admiși și fără concurs de admitere,
pe baza rezultatelor obținute la olimpiadele școlare se consideră admiși cu media 10,00.
(4) Alocațiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi pentru studenții bugetați.
(5) Comisia de burse a Facultății poate stabili o medie generală minimă pentru acordarea
bursei de merit (dar nu mai mică de 7,00) pe Facultate, comună pentru studenții bugetați și cei cu
taxă (în funcție de veniturile extrabugetare).
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Art. 9
Bursele sociale:
(1) Pot avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau
ocazional (de două ori pe an).
(2) Pot beneficia de burse sociale cu caracter permanent, pe durata unui semestru la care se
adaugă și perioada de vacanță, studenții de la învățământul cu frecvență, pe loc bugetat care
îndeplinesc una din următoarele condiții:
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 TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor 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 etc.), surditate, fibroză
chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot
lua în considerare;
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.
(3) 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 sarcină 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
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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.
(4)Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în grijă,
precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) 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 propria răspundere în
acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru;
b)pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale 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
încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b).
(6) Din alocațiile bugetare beneficiază de burse sociale cu caracter permanent numai
studenții bugetați. Studenții cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent
numai din veniturile proprii ale Facultăților.
(7) 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 socioeconomic, 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 din salariul 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) necăsătorită), căsătorit(ă) cu soție/soț care nu realizează venituri, bursa se
acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
(8) Bursele de ajutor social ocazional pentru studenții bugetați se acordă din alocații
bugetare, iar pentru studenții cu taxă, din venituri proprii ale Facultăților.
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(9) Bursele sociale sau ocazionale se acordă pe baza dosarului studentului, care conține
cererea acestuia pentru bursa (completată conform anexa 1) si acte doveditoare din care rezultă că
îndeplinește condițiile pentru bursa solicitată conform reglementărilor în vigoare, aprobat de către
Comisia de acordare a burselor pe Facultate și va avea de asemenea avizul compartimentului
juridic. Dosarele trebuie să conțină următoarele documente:
1. Cerere tip completată de către student (de la secretariat);
2. Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului, ale celorlalți membrii ai familiei;
copii după certificatele de naștere ale membrilor minori, copie a certificatului de căsătorie, pentru
studenții căsătoriți;
3. Declarația notarială a studentului din care să rezulte numărul membrilor familiei și
statutul fiecărui membru (dacă realizează sau nu venituri);
4. Declarația pe proprie răspundere a membrilor familiei care nu au venituri(de la
secretariat);
5. Documente în original din care să rezulte venitul lunar mediu net pe ultimele trei luni,
realizat de persoanele din familie, conform art. 14 din Ordinul nr. 3392 din 27 februarie 2017;
6. Adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale (ANAF) din care să rezulte
veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activități
autorizate, în condițiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării
acestora;
7. Adeverință eliberată de unitățile administrativ-teritoriale din care să rezulte veniturile
agricole;
8. Adeverință de școlarizare în original a fraților/ surorilor;
9. Copii după certificatele de deces ale părinților pentru studenții orfani (unul/ambii părinți);
10. Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați;
11. Adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii ;
12. Copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că solicitantul se află în plasament
familial;
13. Raportul anchetei sociale în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în
străinătate;
14. În cazul în care studentul care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b). din
Ordinul nr. 3392 din 27 februarie 2017, certificat eliberat de un medic de specialitate, altul decât
medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale.
(10) Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul universității, la propunerea Consiliului
de administrație, dar trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.
(11) Cuantumul burselor sociale se stabilește, prin hotărâre a senatului universității, la
propunerea Consiliului de administrație, în limita fondurilor disponibile și nevoilor identificate la
nivelul comunității studențești.

Capitolul III - REGLEMENTĂRI SPECIALE PRIVIND ACORDAREA
BURSELOR
Art. 10.
Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă, cu următoarele
excepții: studenții beneficiari ai bursei de ajutor social ocazional (de maternitate, pentru
îmbrăcăminte, sau în caz de deces); bursele speciale (dacă reglementările care le instituie prevăd
acest lucru). Studenții beneficiari ai burselor sociale pot primi și orice alt tip de bursă, prevăzut în
prezentul regulament.
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Art. 11.
Studenții transferați de la alte instituții de învățământ superior de stat, altă facultate, domeniu
(specializare), precum și studenții transferați de la învățământul la distanță la învățământul cu
frecvență pot beneficia de burse începând cu semestrul următor transferului, cu condiția îndeplinirii
condițiilor și criteriilor de acordare a burselor.
Art. 12.
Studenților bursieri, retrași sau exmatriculați li se suspendă acordarea bursei, iar cei exmatriculați
din motive disciplinare sunt obligați să restituie bursa acordată și încasată pe semestrul în curs.
Serviciul Social va sista plata bursei în baza unei sesizări scrise din partea Facultății la care este
înscris studentul, începând cu prima zi calendaristică după data la care s-a înregistrat cererea de
retragere sau data la care a fost exmatriculat studentul.
Art. 13.
Facultățile și Școala Doctorală vor transmite la serviciul social, listele cu studenții bursieri atât pe
suport letric, semnate de Comisia de burse a Facultății/ Școala Doctorală și de Comisia pe
Universitate, cât și format electronic, respectiv EXCEL( pe lângă cel tipărit), tabelul având inserata
o coloana obligatorie cu CNP-ul studentului.
Art. 14.
(1) Listele cu studenții bursieri se afișează la avizierul Facultății și se postează pe site-ul
Universității.
(2) După afișarea listelor cu propunerile pentru burse, studenții care mai primesc bursă
aferentă unui alt program de studiu (licență sau master) din Universitatea din Petroșani sau dintr-o
altă instituție de învățământ superior trebuie să aducă la cunoștința comisei de acordare a burselor
acest aspect, în mod contrar acesta va fi obligat să restituie bursele primite.
(2) Studenții pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul Facultății, hotărârea Comisiei de
acordare a burselor pe Facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea listei de bursieri.
(3) Contestațiile se rezolvă de către Comisia de acordare a burselor de la nivelul Facultății în
cauză în 3 zile de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. În cazul în care Comisia de
acordare a burselor pe Facultate consideră că o contestație poate fi soluționată doar de către
Comisia de acordare a burselor pe Universitate, o va trimite acesteia spre soluționare, în termen de 3
zile de la comunicarea soluției, cu precizarea motivelor pentru care nu s-a soluționat la Facultate.
(4) De asemenea, studenții nemulțumiți de hotărârea dată la contestația depusă la Comisia de
acordare a burselor pe Facultate, pot apela la Comisia de acordare a burselor pe Universitate. În
toate cazurile de sesizare, aceste contestații se vor soluționa în termen de 5 zile de la depunerea lor
la Comisia centrală de acordare a burselor pe Universitate.
Art. 15.
Bursieri ai Statului Roman:
(l) Cuantumul burselor pentru studenții, masteranzii, doctoranzii respectiv cursanții aflați la stagii
de specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova și din 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 roman, care studiază în instituții și unități de
învățământ de stat din Romania, în concordanță cu METODOLOGIA privind școlarizarea
românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și
Diaspora, în învățământul superior de stat și particular din România, la programe de studii
acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, se stabilește astfel:
a) pentru studenți - echivalentul în lei al sumei de 65 de Euro/lună;
b) pentru masteranzi și cursanți aflați la stagii de specializare/perfecționare
postuniversitară - echivalentul în lei al sumei de 75 de Euro/lună;
c) pentru doctoranzi – echivalentul în lei al sumei de 85 de Euro/lună.
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(2) Echivalentul în lei al bursei se actualizează în fiecare an, trimestrial, la cursul de schimb
al monedei Euro, comunicat de Banca Națională a României, pentru ultima zi a lunii precedente.
(3) Cheltuielile privind plata burselor în cuantumurile menționate se asigură de la bugetul de
stat, din sumele alocate Ministerului Educației și Cercetării Științifice, cu această destinație.
(4) Bursele studenților din toate ciclurile de învățământ, din Republica Moldova și Ucraina,
ale celor de origine etnică română din afara granițelor tării, ale cetățenilor români cu domiciliul în
străinătate, precum și ale cetățenilor străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și
unități de învățământ de stat din Romania, se suspendă, în cazul repetenției, pentru anul de
învățământ repetat, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de învățământ următor, după
promovarea anului repetat, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului
academic. Pe perioada suspendării bursei, studenții care repetă anul vor suporta cheltuielile de
școlarizare.
(5) Pentru studenții, masteranzii și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare
postuniversitară din Republica Moldova și din 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 instituții și unități de învățământ de stat din
Romania, bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanțele de iarnă și de
primăvară, și nu se acordă pe perioada vacanței de vară. În timpul vacanței de vară studenții pot
primi bursă, numai în cazul în care sunt reținuți la Facultate pentru activități curriculare.

Capitolul IV - PERIOADA ȘI MODALITATEA DE ACORDARE ȘI DE
PLATĂ A BURSELOR
Art. 16.
Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada desfășurării activităților didactice, prin care
se înțelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activități practice, sesiuni de examene de pe
durata unui semestru universitar, în conformitate cu structura anului universitar, mai puțin pe
perioada vacanțelor, cu excepția bursei de performanță, care se atribuie pentru un an calendaristic.
Art. 17.
Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Art. 18.
Bursa de performanță obținută în ultimul an al studiilor universitare se acordă până la finalizarea
studiilor în prima sesiune oficială de licență/disertație (inclusiv).
Art. 19.
Conform Ordinului nr.3392/2017, bursele sociale se atribuie și pe perioada vacanțelor dacă studenții
se încadrează în una din aceste categorii: 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 TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor 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 etc.), surditate, fibroză chistică,
cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot
lua în considerare;
Art. 20.
Pentru studenții bursieri aflați în ultimul semestru al studiilor universitare de licență/master, bursele
se acordă pe următoarele perioade cuprinse în structura anului universitar:
 activitatea didactică aferentă semestrului;
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 activitatea de pregătire sau elaborare a proiectului de licență sau disertație;
 sesiunea de examene;
 pe perioada primei sesiuni oficiale de licență sau disertație, în baza listelor de burse
din ultimul semestru. Prin sesiune de licență/disertație se înțelege perioada cuprinsă
între prima zi din perioada de înscriere la examenul de licență/disertație și ultima zi
din perioada de susținere a examenului de licență/disertație.
Art. 21.
NU se acordă bursă pe perioada sesiunilor de restanțe.
Art. 22.
Bursa obținută în ultimul semestru al studiilor universitare de licență/master se acordă până la
finalizarea studiilor în prima sesiune oficială de licență/master, inclusiv pentru studenții care sunt
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 TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor 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 etc.), surditate, fibroză chistică,
cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot
lua în considerare;
Art. 23.
Plata burselor se face cel târziu în ultima zi din luna în curs, cu excepția perioadei de început a
fiecărui semestru, când se întocmesc, de către secretariatele facultăților, listele cu beneficiarii de
burse și se centralizează acestea de către Biroul Burse din cadrul Serviciului Social.
Art. 24.
Pentru studenții bursieri beneficiari ai burselor sociale care în același timp obțin o bursă în
străinătate se poate face plata în avans în baza unei cereri aprobate de către Rectorul Universității și
Contabilul Șef.
Art. 25.
(1) În vederea eficientizării sistemului de acordare a burselor, plata burselor se face doar pe
carduri emise de băncile cu care UPET are o convenție semnată.
(2) Bursa poate fi ridicată și de la casieria Universității doar în cazuri excepționale și cu
aprobarea Rectorului Universității și a Contabilului Șef.
(3) Universitatea din Petroșani virează bursele în conturile personale de card. În consecință,
studenții, masteranzii si doctoranzii bursieri au obligația să prezinte la Serviciul Social - Biroul
Burse, un extras de cont și o copie după cartea de identitate, până cel târziu în ultima zi din cea de-a
doua lună după începerea semestrului.
(4) Bursa va fi virată, în cuantum echivalent, în luna în curs (dacă extrasul de cont este adus
până în data de 15 a lunii respective) sau, retroactiv, în luna următoare celei în care s-a comunicat
extrasul de cont (dacă extrasul de cont este adus după data de 15 a lunii respective).

Capitolul V – DISPOZIȚII FINALE
Art. 26.
Prezentarea unor documente false în scopul obținerii burselor, atrage răspunderea penală și implicit,
exmatricularea studentului. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse
pentru obținerea unei burse pentru ajutor social, universitatea va sesiza organele de anchetă
competente și va proceda la sancționarea studentului, în funcție de gravitatea faptei.
Art. 27.
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Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții de la studiile universitare de licență și
master se aprobă de către Senatul Universității din Petroșani.
Art. 28.
(1) Prezentul Regulament abrogă alte regulamente, cu privire la acordarea de burse pentru
studenți, existente până la data intrării lui în vigoare.
(2) NU se poate invoca necunoașterea prezentului Regulament în caz de săvârșire a unei
abateri sau primire a unei sancțiuni.
(3) De urmărirea și aplicarea prevederilor prezentului Regulament sunt direct răspunzători:
- Secretariatele Facultăților din componența Universității din Petroșani;
- Comisiile de acordare a burselor;
- Biroul Burse din cadrul Serviciului Social.
Art. 29.
Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenții de la cursurile universitare de licență,
master si doctorat se va afișa la avizierul Facultăților, un exemplar se depune la Rectorat, la
secretarul șef universitate.
Art. 30
Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii unor
categorii de burse vor fi publicate pe site-ul și la avizierul fiecărei universități/facultăți cu minimum
15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.
Art. 31
Din prezentul regulament face parte integrantă Anexa 1 – Cerere privind acordarea burselor sociale
și Anexa 2 Declarație pe propria răspundere, care vor fi completate ca atare de solicitanții de bursă
socială și bursă de ajutor social ocazional.
Art. 32.
Prezentul Regulament este valabil pentru semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017.
Art. 33.
Componența Comisiilor de acordare a burselor pe Universitate și Facultăți, se aprobă de către
Consiliul de Administrație, anual, pe baza propunerilor Facultăților și a Prorectorului responsabil.
Art. 34.
Prezentul Regulament a fost aprobat în Senatul Universității din Petroșani prin Hotărârea
Senatului nr. 27 din data de 23.03.2017, intrând în vigoare începând cu semestrul 2 al anului
universitar 2016/2017 și va fi adus la cunoștința tuturor factorilor implicați prin afișarea și
distribuirea la toate compartimentele.
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Nr. înreg.
Anexa 1

Cerere
pentru acordarea bursei sociale/ ajutor social ocazional

Subsemnatul(a),___________________________________1, student(ă) la buget/ taxa al (a)
Facultății de ________________, specializarea ____________________________ în anul______,
grupa__________, media__________, număr de credite________,
vârsta________CNP_________________, BI/ CI seria________, nr._________, telefon:
____________, e-mail: ___________________, vă rog să binevoiți a-mi aproba acordarea, în anul
universitar 20___-20___, semestrul_____ bursa ____________________2
________________________________________________________________________________
____.
Solicit această bursă având în
motive:_____________________________3

vedere

următoarele

În vederea obținerii dreptului de bursă socială/ ajutor social ocazional (unde este cazul), declar
toate veniturile obținute de către familie, conform art. 14 din Ordinul nr. 3392 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:

Nr.
crt.

Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială/ Valori medii4
ajutor social ocazional
(lei/ lună)

Nu e

cazul
A.

Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6+7)

1.

Venituri nete totale

1

Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele
Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: socială, ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/
de maternitate/ în caz de deces.
3
Se completează pentru încadrare într-o categorie de beneficiari ai burselor sociale: orfan, plasament familial,
provenit din casele de copii, caz medical, venituri mici,
2

4

Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi
împărţirea acestei sume la trei (3).
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2.

Pensii

3.

Alocația de stat pentru copii

4.

Alte ajutoare primite de la stat

5.

Venituri din spații proprii închiriate

6.

Venituri din agricultură

7.

Alte venituri

8.
B.

Numărul persoane - total, din
care aflate în întreținere:

1.

Numărul elevilor

2.

Numărul studenților

3.

Numărul copiilor preșcolari

4.

Numărul altor membri ai familiei aflați în întreținere
legală

C.

Venitul net mediu/ membru de familie ( C = A/ B)

Sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că
datele înscrise mai sus sunt reale, corecte și cunosc faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea
falsă a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea bursei încasate și suportarea
consecințelor legale.
Am luat cunoștință că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept
consecință respingerea dosarului.
Data
Semnătura,
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verso
AVIZAT,
Compartiment juridic,
VERIFICARE CONFORMITATE
DOSAR BURSE SOCIALE/ AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL
Semestrul.........Anul universitar 20…./ 20….
Există Lipsă

Documente necesare

Nr.
Crt.

Nu e
cazul

1.

Cerere tip completată de către student;

2.

Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului, ale celorlalți
membrii ai familiei; copii după certificatele de naștere ale membrilor
minori, copie a certificatului de căsătorie, pentru studenții căsătoriți;

3.

Declarația notarială a studentului din care să rezulte numărul
membrilor familiei și statutul fiecărui membru (dacă realizează sau
nu venituri)

4.

Declarația pe proprie răspundere a membrilor familiei care nu au
venituri;

5.

Documente în original din care să rezulte venitul lunar mediu net5 pe
ultimele trei luni, realizat de persoanele din familie, conform art. 14
din Ordinul nr. 3392 din 27 februarie 2017;

6.

Adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale din care să
rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse
proprii, sau din prestarea unor activități autorizate, în condițiile
prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea
prezentării acestora;

7.

Adeverință eliberată de unitățile administrativ-teritoriale din care să
rezulte veniturile agricole

8.

Adeverință de școlarizare în original a fraților/ surorilor;

9.

Copii după certificatele de deces ale părinților pentru studenții orfani

5

Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani,
luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija
studentului soţie, iar pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula
ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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(unul/ambii părinți);
10.

Copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați;

11.

Adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii ;

12. Copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că solicitantul se află
în plasament familial;
13. Raportul anchetei sociale în cazul în care părinții studentului lucrează
sau domiciliază în străinătate;
14. În cazul în care studentul care se încadrează în prevederile art. 6 alin.
(2) lit. b). din Ordinul nr. 3392 din 27 februarie 2017, certificat
eliberat de un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în
care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale
15. În plus pentru cazurile de maternitate copie a buletinului/ cărții de
identitate al soțului; copie a certificatului de căsătorie; Copie a
certificatului de naștere al copilului.
16. În caz de deces al soțului/ soției/ copiilor studentului: copie a
certificatului de căsătorie; copie după certificatul de deces.
17. Altele:

Verificat,

Data:............./........../201....

Secretar Șef Facultate
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Declarație pe proprie răspundere6

Subsemnatul(a),
CNP___________________________________,
BI/
CI
seria________________, nr._________ eliberat de __________________________, la data de
_______________ domiciliat în ____________________________________, sub sancțiunea
Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că familia mea este
compusă
din
_____
membri,
iar
în
perioada
7
__________________________________________________________ , nu am obținut venituri
conform
art.
14
din
Ordinul
nr.
3392
din
27
februarie
20178
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______

Data,

6

Semnătura,

Declaraţia se scrie de mână.
Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru al
familiei.
8
Se menţionează de către solicitant doar acele cazuri în care se încadrează situaţia sa (nu am
obţinut alte venituri decât cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc pensie, nu primesc
ajutor de şomaj, nu deţin proprietăţi şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploatarea
proprietăţilor, nu obţin venituri din agricultură, nu obţin venituri din activităţi autorizate, nu
obţin dividende).
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7

Notă: Codul Penal prevede la art. 326: Falsul în declarații, următoarele: Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la
producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
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