UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI
DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI INVESTIŢII
SERVICIUL PATRIMONIU STUDENŢESC

REGULAMENT
de acordarea a burselor pentru studenţi
Art. 1. (1) Universitatea din Petroşani acordă, în condiţiile legii, următoarele
categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de ajutor social, burse
speciale. Toate aceste categorii de burse se acordă studenţilor, sub semnătură proprie.
(2) Persoanele fizice sau juridice pot acorda burse nominale (burse de
firmă), pe bază de contract cu studenţii şi în condiţiile prezentului Regulament.
(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază
de concurs, burse care să le poarte numele.
Art. 2. Categoriile şi sursele de finanţare a burselor acordate de Universitatea din
Petroşani sunt:
a. burse de performanţă - alocaţii bugetare şi venituri proprii
(extrabugetare) ale Universităţii;
b. burse de merit – alocaţii bugetare (pentru studenţii bugetaţi) şi venituri
proprii ale facultăţilor (pentru studenţii cu taxă);
c. burse de ajutor social - alocaţiile bugetare ale Universităţii (pentru
studenţii bugetaţi) şi venituri proprii ale facultăţilor (pentru studenţii cu taxă);
Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea din Petroşani, potrivit
prezentului Regulament, sunt:
a. studenţii, cetăţeni români, la studii universitare de licenţă, curs de zi,
şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă;
b. cursanţii, cetăţeni români, la studii universitare de masterat, curs de zi,
şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă.
In continuare, aceste două categorii le numim „studenţi”.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia,
rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii
legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, studiile efectuate în străinătate
precum şi accesul la alte burse obţinute din alte venituri.
Art.4. (1) Condiţia de obţinere a unei burse, indiferent de categorie, acordată de
către Universitatea din Petroşani sau de personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale,
este ca studentul să fie integralist.
(2) Prin integralist se înţelege studentul care şi-a îndeplinit în totalitate
obligaţiile profesionale de promovare a tuturor disciplinelor din anii anteriori (semestrele
anterioare) de şcolarizare, cu excepţia sesiunilor deschise aprobate de Biroul Senatului
Universităţii din Petroşani.
Art. 5. Bursele de performanţă se atribuie studenţilor cu performanţe
ştiinţifice prin concurs organizat de Universitate. Condiţiile şi criteriile de concurs vor fi
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stabilite de către Biroul Senatului Universităţii. Atribuirea burselor de performanţă se
realizează în funcţie de veniturile universităţii, preponderent studenţilor de la ciclul de
licenţă.
Aprobarea şi nominalizarea acestor burse este de competenţa Biroului
Senatului Universităţii. Cuantumul burselor de performanţă şi numărul acestora este stabilit
de către Biroul Senatului Universităţii din Petroşani la începutul anului universitar
respectiv. Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu
anul II de studiu, după 2 semestre cu performanţe ştiinţifice.
Cuantumul bursei de performanţă este cel puţin de două ori mai mare decât
bursa minimă atribuită de Universitatea din Petroşani şi mai mare decât bursa de merit.
.
Art. 6. (1) Bursele de merit, de ajutor social şi de performanţă sportivă se atribuie
beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de
învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H.G. 558/3
septembrie 1998, anexa nr. 2, pct.12.
(2) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de
bursă, cu următoarele excepţii:
- cu excepţia bursei sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau
în caz de deces ).
- studenţii beneficiari ai burselor de performanţă pot beneficia şi de bursă
socială cu caracter permanent sau bursa sociala ocazionala
(3) Pentru studenţii bursieri aflaţi în ultimul semestru al studiilor universitare
de licenţă/master, bursele se acordă pe următoarele perioade cuprinse în structura anului
universitar:
- activitatea didactică aferentă semestrului
- activitatea de pregătire sau elaborare a proiectului de licenţă sau disertaţie
- sesiunea de examene
- pe perioada primei sesiuni oficiale de licenţă sau disertaţie, în baza listelor de
burse din ultimul semestru. Prin sesiune de licenţă/disertaţie se înţelege perioada cuprinsă
între prima zi din perioada de înscriere la examenul de licenţă/disertaţie şi ultima zi din
perioada de susţinere a examenului de licenţă/disertaţie.
Nu se acordă bursă pe perioada sesiunilor de restanţe.
(4) Bursa de performanţă obţinută în ultimul an al studiilor universitare se
acordă până la finalizarea studiilor în prima sesiune oficială de licenţă/disertaţie (inclusiv).
(5)
Bursa obţinută în ultimul semestru a studiilor universitare de
licenţă/master se acordă până la finalizarea studiilor în prima sesiune oficială de
licenţă/disertaţie (inclusiv) pentru studenţii care: sunt orfani; provin din casele de copii sau
din plasament familial ori care sunt bolnavi TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale;
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţă renală
cronică, astm bronşic, epilepsie cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie
gravă, boli imunologice, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut; sunt infestaţi
cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA.
Art. 7.(1) Fondul de burse alocat Facultăţilor se repartizează la nivelul acestora,
astfel:
• ( 90 % ) - fond pentru burse de merit;
• ( 10 % ) - fond pentru burse de ajutor social.
Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun.
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(2) Fondul de burse rămas, destinat burselor de merit şi ajutor social se
repartizează pe Facultăţi în raport cu numărul studenţilor şi cursanţilor români, cursuri de zi
din Facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat.
Art. 8.(1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de
învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una din
instituţii, cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu
depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea
de la care urmează să beneficieze de bursă.
(2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care
urmează simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ
superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (specializarea) din instituţia de
învăţământ superior pentru care optează studentul, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi
însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la
facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă.
(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile
art. 6 (2) se face pe baza Fişei de înscriere şi a actelor doveditoare, sub semnătura proprie
a studentului.
(4) Senatul Universităţii din Petroşani şi Consiliile profesorale ale Facultăţilor
vor monitoriza activitatea studenţilor la studii universitare de masterat (bugetaţi, curs de
zi), precum şi a celor de la studii universitare de doctorat, forma „cu frecvenţă”, în scopul
evitării acordării a câte două burse aceleiaşi persoane.
Art. 9. Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale
(examene, verificări, proiecte, practică de specialitate - potrivit planului de învăţământ)
obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa (pentru
semestrul II) sau în anul universitar anterior (pentru semestrul I).
Art. 10. Bursele de merit pot fi:
a. burse de merit acordate studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură
b. burse de merit acordate studenţilor cu performanţe sportive, denumită
în continuarea bursa de performanţă sportivă.
Art. 11. (1) Bursa de merit se acorda studenţilor cu rezultate deosebite la
învăţătură pe baza mediilor obţinute în semestrul anterior, respectiv anul anterior de studiu.
(2 Pentru semestrul I din primul an de studiu (licenţă, respectiv masterat)
criteriul de atribuire a bursei este media obţinută la concursul de admitere, dar nu mai mult
de 10% din numărul studenţilor admişi. Studenţii care au fost admişi şi fără concurs de
admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare se consideră admişi cu media
10,00.
(3) Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi pentru studenţii
bugetaţi, iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă,
nominalizaţi la art. 3 (1).
(4) Numărul burselor de merit acordat într-o Facultate se calculează ca raport
între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei.
(5) Comisia de burse a Facultăţii poate stabili o medie generală minimă de
acordare a bursei de merit pe facultate, comună pentru studenţii bugetaţi şi cei cu taxă.
Art. 12. (1) Bursa de performanţă sportivă se acordă studenţilor care reprezintă
Universitatea din Petroşani la competiţii naţionale / internaţionale şi au obţinut rezultate
bune.
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(2) Nominalizarea studenţilor în vederea obţinerii bursei de performanţă
sportivă se va face, în ordinea rezultatelor, de către preşedinţii de secţii din cadrul
Cluburilor sportive legal constituite, ce au parteneriate încheiate cu Universitatea din
Petroşani. Listele cu studenţii nominalizaţi vor fi înaintate conducerii Facultăţilor, acestea
urmând să facă propuneri către Biroul Senatului Universităţii din Petroşani, în vederea
aprobării.
(3) Cuantumul bursei de performanţă sportivă se stabileşte de către Biroul
Senatului Universităţii din Petroşani”
Art. 13. (1) Bursa de ajutor social poate avea un caracter permanent (pe întreaga
durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de două ori pe an).
(2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai
mic de 50%, şi respectiv mai mare faţă de cuantumul bursei de merit. Diferenţierea
cuantumului, în limitele prevăzute, se face de către Comisia de acordare a burselor pe
Facultate. In cazul în care cererile pentru acordarea unei burse de ajutor social depăşesc
procentul alocat acestei categorii de burse, Facultăţile au obligaţia de a calcula cuantumul
bursei sociale în aşa fel încât: să dea burse sociale la cât mai mulţi studenţi; bursa socială
să nu fie mai mică decât 50% din bursa de merit.
(3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata
unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de merit şi
care îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a. studenţii integralişti aflaţi pe locurile bugetate, cărora li se aplică
prevederile art. 10, lit. r din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza certificatului eliberat
de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, certificat care atestă calitatea lor ori a unuia
dintre părţi de " Luptători pentru Victoria revoluţiei Române din decembrie 1989" sau de
"Erou - martir" - cu una din menţiunile: rănit, reţinut rănit şi reţinut, remarcat prin fapte
deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
b. studenţii promovaţi în an superior, orfani de ambii părinţi, cei proveniţi
din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
c. studenţii promovaţi în an superior bolnavi TBC, care se află în evidenţa
unităţilor medicale; cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie
grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, spondilită anchilozantă sau reumatism
articular acut; cei care sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA
d. studenţii integralisti ale căror familii nu au realizat în ultimele 3 luni
un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe
economie.
(4) Dacă fondul de burse alocat burselor de ajutor social (10 % din fondul de
burse al facultăţii) nu ajunge, se va acorda bursa şi pe baza notelor obţinute, iar pentru anul
I pe baza mediei de admitere.
(5) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent
numai studenţii bugetaţi. Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social
permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor.
(6) Burse de ajutor social cu caracter ocazional, se acordă în cuantum cel
puţin egal cu bursa minimă, stabilită de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai
beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:
a. Bursa de ajutor social ocazional care se poate acorda studenţilor
orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele
de copii, din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat în
ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din
salariul minim pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda
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aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar. Cuantumul bursei
este stabilit de către Biroul Senatului Universităţii.
b. Bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă
studentei care nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă, constă întro bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou născut. Cuantumul bursei este stabilit de către Biroul Senatului Universităţii.
c. Bursa de ajutor ocazional în caz de deces, care se poate acorda
studentului pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al
studentului (ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri.
Cuantumul bursei este stabilit de către Biroul Senatului Universităţii.
(7) Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se
acordă din alocaţiile bugetare, iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii ale
facultăţilor.
Art. 14. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de
către Comisia de burse pe facultate, şi, după caz, pe baza actelor doveditoare
corespunzătoare. Aceste cereri vor fi depuse în termen de 14 de zile calendaristice de la
începerea semestrului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii sau susţinătorii
legali ai studentului care solicită bursa, precum şi acte justificative/doveditoare ale
dreptului de acordare a acestora.
Art. 15. Cererile pentru celelalte burse sociale ocazionale se depun în termen de 14
zile calendaristice de la începerea semestrului. Cererile de bursă depuse în timpul
semestrului pot fi luate în calcul doar cu acordul Comisiei de acordare a burselor pe
facultate.
Art. 16. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt
orfani, dacă provin din casele de copii sau din plasament familial ori dacă sunt bolnavi
TBC, şi se află în evidenţa unităţilor medicale; dacă suferă de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut; dacă sunt infestaţi cu virusul HIV sau
sunt bolnavi de SIDA
Art. 17. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă
facultate, domeniu (specializare), precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul la
distanţă la învăţământul de zi pot beneficia de burse începând cu semestrul următor
transferului, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor.
Art. 18. Studenţilor bursieri, retraşi sau exmatriculaţi li se suspendă acordarea
bursei, iar cei exmatriculaţi din motive disciplinare sunt obligaţi să restituie bursa acordată
şi încasată pe semestrul în curs.
Art. 19. (1) Plata burselor se face cel târziu în ultima zi din luna in curs.
(2) Pentru studenţii bursieri beneficiari ai burselor sociale care în acelaşi
timp obţin o bursă în străinătate se poate face plata în avans în baza unei cereri aprobate de
către Rectorul Universităţii şi Contabilul Şef.
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Art. 20. Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţi se va afişa la avizierul
Facultăţii, un exemplar se depune la Rectorat, la secretara responsabilă cu probleme
sociale studenţeşti.
Art. 21. Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţi se aprobă de către
Senatul Universităţii.
Art. 22. Listele cu studenţii bursieri se afişează la avizierul Facultăţii şi se postează
pe site-ul Universităţii.
(1) Studenţii pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul Facultăţii, hotărârea
Comisiei de acordare a burselor pe Facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea
listei de bursieri.
(2) Contestaţiile se rezolvă de către comisia de burse de la nivelul Facultăţii
în cauză în 3 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. In cazul în care
comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie poate fi soluţionată doar de către
Comisia de acordare a burselor pe Universitate, o va trimite acesteia spre soluţionare, în
termen de 3 zile de la comunicarea soluţiei, cu precizarea motivelor pentru care nu s-a
soluţionat la facultate.
De asemenea, studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată la contestaţia depusă la
Comisia de acordare a burselor pe facultate, pot apela la Comisia de acordare a burselor pe
Universitate. In toate cazurile de sesizare, aceste contestaţii se vor soluţiona în termen de 5
zile de la depunerea lor la Comisia centrală de acordare a burselor pe Universitate.
Art.23. Prezentarea unor documente false în scopul obţinerii burselor, atrage
răspunderea penală şi implicit, exmatricularea studentului.
Art.24. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de
30.09.2010 cu modificările aprobate în şedinţa Senatului din data de 22.12.2010 şi intră în
vigoare de la 1.03.2010.
Art.25. (1) Modificările de fond ale prezentului Regulament pot fi făcute cu
aprobarea Senatului Universităţii din Petroşani.
(2) Modificările de formă ale prezentului regulament pot fi făcute cu
aprobarea Biroului Senatului Universităţii din Petroşani.

Art.26. Anexa 1 – Componenţa Comisiilor de acordare a burselor pe Universitate
şi Facultăţi, este parte integrantă a prezentului Regulament.
RECTOR,
Prof.univ.dr.ing.mat. Emil POP

ŞEF SERVICIU PATRIMONIU STUDENŢESC,
Ing. Dacian CIODARU
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ANEXA .1.
COMPONENŢA COMISIILOR DE ACORDARE A BURSELOR
COMISIA PE UNIVERSITATE
Preşedinte - Prof.univ.dr.ing.mat. POP Emil – Rector
Membrii
- Conf.univ.dr.ec. RĂSCOLEAN Ilie – Prorector
- Conf.univ.dr.ing. MARCU Marius – Cancelar Universitate
- Ing. PRAPORGESCU Victorita – Director Administrativ si Investitii
- prof. ZĂPÂRŢAN Maria – Secretar şef univ.
- ec. MĂCRIŞ Adrian – Director Economic
- cj. Negru Mariana – Consilier juridic
- Student _____________________
FACULTATEA DE MINE
Preşedinte - Conf.univ.dr.ing. DUMITRESCU Ioan - Decan
Membrii - Conf.univ.dr.ing. VERES Ioel – Prodecan
- Conf.univ.dr.ing. IONICĂ Andreea - Secretar ştiinţific
- ing. STĂNCIOIU Daniela – Secretar şef facultate
- Student ________________________
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ
Preşedinte - Prof.univ.dr.ing. POANTĂ Aron - Decan
Membrii - Prof.univ.dr.ing. FOTĂU Ioan – Prodecan
- Prof.univ.dr.ing. BOLUNDUT Ioan Lucian – Secretar ştiinţific
- Ec. VÂLCEANU Maria - Secretar şef facultate
- Student ________________________
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Preşedinte
Membrii

- Prof.univ.dr. BARON Mircea - Decan
- Conf.univ.dr. PÂRVULESCU Ion - Prodecan
- Conf.univ.dr. DURA Codruta – Prodecan
- Conf.univ.dr. NOAGHI Sorin – Secretar ştiinţific
- ec. PREDA Ana – Secretar şef facultate
- student ________________________

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing.mat. Emil POP
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