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METODOLOGIE PROPRIE 
privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru 

studenţii Facultăţii de MATEMATIC Ă-INFORMATIC Ă a 
Universităţii din Piteşti  

 
 

Capitolul 1. Bursa de performanţă 
 
1.1. Bursa de performanţă este atribuită prin concurs organizat de universitate. Condiţiile şi criteriile de 
concurs se stabilesc de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice al Universităţii din Piteşti. Numărul burselor 
de performanţă se stabileşte de către Consiliul de Administraţie, la începutul semestrului I din anul 
universitar curent, pe baza propunerilor Consiliilor facultăţilor. Aprobarea şi nominalizarea acestei 
categorii de burse, în baza concursului organizat, este de competenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice al 
Universităţii.  
1.2. Bursa de performanţă se acordă începând cu anul al doilea de studii, pentru o perioadă de 12 luni 
consecutive începând cu data atribuirii, inclusiv pe perioada de vacanţă şcolară şi nu este condiţionată de 
obţinerea altei categorii de burse.  
1.3. Cuantumul bursei de performanţă este precizată în Anexa 2 din Regulamentul de acordare a burselor.  
1.4. Fondul alocat burselor de performanţă este inclus în fondul comun bursa de performanţă – bursa de 
merit.  
 
Capitolul 2. Bursa de merit 
 
2.1. Bursa de merit se acordă studenţilor integralişti (care, la încheierea situaţiei şcolare din anul 
precedent, au acumulat 60 de unităţi de credit provenite de la disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise 
în planul de învăţământ al anului respectiv) cu rezultate deosebite la învăţătură începând cu anul I de 
studiu, învăţământ universitar de licenţă şi învăţământ universitar de masterat. Studenţii din primul an de 
la studiile de master pot beneficia de bursă de merit numai dacă au promovat proba de concurs de la 
Concursul de admitere. 
2.2. Numărul studenţilor dintr-o facultate care pot beneficia de bursă de merit se calculează în raport cu 
cuantumul bursei şi fondul alocat pentru burse de merit, care, de regulă, se încadrează între 50-60 % din 
fondul general pentru burse alocat facultăţii din fonduri bugetare.  
2.3. Acordarea burselor de merit se face după acordarea burselor de performanţă (pentru performanţe 
ştiinţifice/cultural-artistice/sportive), în ordinea descrescătoare a mediei generale ponderate (evaluări 
finale, verificări, proiecte) de la disciplinele obligatorii şi opţionale, obţinută în anul precedent (pentru 
anii II, III de la studiile de licenţă şi II de la programele de master) şi în ordinea descrescătoare a mediilor 
de admitere, pentru anii I. Pentru anii II, III de la studiile de licenţă şi II de la programele de master, în 
cazul mediilor ponderate egale, ordinea este stabilită de media aritmetică a notelor obţinute în anul 
precedent. Dacă şi acestea sunt egale, ordinea va fi stabilită în funcţie de media aritmetică a notelor 
obţinute la disciplinele finalizate cu examen. Pentru anii I (licenţă şi master), în cazul mediilor de 
admitere egale, ordinea este dată de media de la examenul de bacalaureat (pentru cursurile de licenţă), 
respectiv de la examenul de licenţă (pentru studiile de masterat).  
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 Media minimă de acordare a bursei de merit este 7,00 (şapte).  
2.4. Bursele de merit se revizuiesc la sfârşitul semestrului I de studiu. În cazul studenţilor care, în urma 
sesiunii de evaluări din iarnă, nu au acumulat cel puţin 20 de unităţi de credit provenite de la disciplinele 
obligatorii şi opţionale programate conform planurilor de învăţământ, bursele de merit acordate până la 
finele semestrului I, se retrag, neacordându-se, în semestrul următor.  
 Eventualele fonduri disponibilizate se redistribuie studenţilor de pe listele întocmite iniţial şi care 
îndeplinesc condiţiile impuse.  
2.5. Bursele de merit acordate studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament 
familial, celor bolnavi TBC, celor aflaţi în evidenţa unităţilor medicale, suferinzilor de diabet, boli 
maligne, sindromul de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, celor infestaţi cu virusul HIV sau 
SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, nu se revizuieşte după sesiunea de evaluari finale 
din iarnă.  
2.6. În cazul în care, la anumite specializări sau ani de studiu, fondul de burse de merit nu poate fi utilizat 
integral, partea neutilizată se redistribuie altor specializări sau ani de studiu din cadrul facultăţii, 
proporţional cu numărul de studenţi ai acestora.  
2.7. Pentru anul universitar curent, cuantumul bursei de merit este conform cu prevederile Anexei II, parte 
integrantă a Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi ai 
Universităţii din Piteşti.  
 
Capitolul 3. Bursa de ajutor social din fonduri de la bugetul statului  
 
3.1. Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe durata unui an universitar) sau ocazional.  
3.2. Conform art. 8 din regulamentul privind acordarea de burse, fondul pentru burse de ajutor social 
reprezintă, de regulă, 40-50% din fondul total de burse alocat de la bugetul de stat, facultăţii. Se 
recomandă ca 98% din fondul de burse de ajutor social să se distribuie sub forma de burse sociale 
permanente, iar 2%, sub formă de burse ocazionale.  
 
a. Bursa de ajutor social cu caracter permanent  
3.3. Bursa de ajutor social cu caracter permanent se acordă pe durata unui an de studiu următoarelor 
categorii de studenţi şi cursanţi de la învăţământul de zi care îndeplinesc următoarele condiţii:  
i) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu 
realizează venituri;  
ii) studenţilor promovaţi (cu minimum u.c. din anul precedent, aprobat de Senat) a căror familie nu 
realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul 
minim pe economie;  
iii) studenţilor promovaţi (cu minimum u.c. din anul precedent aprobat de Senat) bolnavi de TBC, aflaţi în 
evidenţa unităţilor medicale, celor suferinzi de: diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, 
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau SIDA , spondilita anchilozanta sau 
reumatism articular.  
3.4. Pentru a obţine bursa socială este necesar ca studenţii să depună la secretariatul facultăţii cerere tip, 
Anexa 3, declaraţia pe propria răspundere tip, Anexa 4, cu respectarea graficului din Anexa 5, pentru 
solicitarea Bursei sociale însoţită de:  
i) Declaraţie de venituri - tip, completată şi semnată de către student  
ii) Adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui membru al 
familiei şi, eventual, ale studentului;  
iii) Adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele trei luni ale soţului sau soţiei 
(unde este cazul);  
iv) Adeverinţe de elev sau student, cursuri de zi, ori copie după certificatul de naştere pentru fraţii 
(surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare.  
Venitul net se determină prin scăderea din salariul brut a următoarelor componente:  
 - pensie suplimentară;  
 - contribuţia persoanei salarizate la plata fondului de şomaj (1%);  
 - impozitul pe salariu.  
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3.5. Studentul care beneficiază de bursa socială are obligaţia să anunţe facultatea de modificarea nivelului 
veniturilor nete pe membru de familie imediat ce intervine această situaţie. În caz contrar se va proceda la 
exmatricularea studentului în cauză din universitate şi restituirea sumei atribuite până la data 
exmatriculării.  
3.6. Nu pot primi bursa de ajutor social studenţii care nu au îndeplinit condiţiile de promovare în an 
superior, în anul pe care îl repetă, cu excepţia studenţilor care, din motive medicale, au primit prelungire 
de şcolarizare.  
3.7. Bursele sociale ce se acordă în condiţiile prevederilor prezentului regulament pot fi cumulate cu 
celelalte burse acordate în condiţiile legii. 
3.8. În situaţia în care nu se înregistrează solicitări pentru acordare de burse de ajutor social, bursele de merit 
pot fi acordate peste cuantumul reglementat de prevederile prezentului regulament, dar nu mai mult de 10%, 
eventualul fond rămas disponibil putând fi redistribuit altor facultăţi. 
 
b. Bursa de ajutor social ocazional (BASO)  
3.7. Bursa de ajutor social ocazional, în cuantumul unei burse lunare de ajutor social cu caracter 
permanent, se poate acorda indiferent dacă studentul mai beneficiază de o altă categorie de bursă, pe bază 
de cerere şi cu avizul Consiliului facultăţii, după cum urmează:  
i) Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor 
proveniţi din casele de copii sau plasament familial sau din încredinţare, studenţilor defavorizaţi din punct 
de vedere social, a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de 
familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie stabilit la începutul lunii în care studentul a 
solicitat bursa. Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda aceluiaşi student de două ori în decursul 
unui an universitar, la solicitarea studentului, indiferent dacă acesta mai beneficiază de altă categorie de 
bursă.  
ii) Bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acordă studentului (studentei) a cărui soţie (soţ) 
nu realizează alte venituri şi constă dintr-o bursă pentru naştere şi lehuzie, şi o bursă pentru procurarea 
lenjeriei copilului nou-născut.  
iii) Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda unui membru al familiei 
studentului (studentei) (soţ, soţie sau copil) sau, în caz de deces, al studentului(ei) necăsătorit(ă) sau 
căsătorit(ă) sau soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu 
cuantumul lunar al bursei de ajutor social şi se stabileşte de Consiliul facultăţii.  
3.8. Bursa de ajutor social acordată ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de comisia de atribuire a 
burselor din facultatea din care face parte studentul, pe baza următoarelor documente:  
i) acte doveditoare privind veniturile nete ale familiei; 
ii) certificat medical şi copie de pe certificatul de naştere al copilului şi al mamei (pentru bursa de ajutor 
social în caz de maternitate);  
iii) copie de pe certificatul de deces (pentru bursa de ajutor social în caz de deces).  
3.9. Cuantumul bursei de ajutor social este reglementat prin art. 16 din Regulamentul de acordare a 
burselor.  
 
Capitolul 4. Bursa de ajutor social, acordată din resurse proprii extrabugetare ale 
universităţii 
 
4.1. Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie, Universitatea din Piteşti poate acorda burse de ajutor 
social din resurse proprii extrabugetare, în sumă fixă stabilită în Sedinţa Biroului Consiliului de 
Administraţie, pe durata întregului an universitar sau pentru un semestru, cu excepţia vacanţelor,în funcţie 
de situaţia financiară a universităţii.  
4.2. Bursa de ajutor social din resurse proprii extrabugetare, se acordă, pe baza analizei situaţiei sociale de 
către Comisia de burse a facultăţii si cu avizul Comisiei de burse pe universitate, studenţilor şi cursanţilor 
de la învăţământul universitar de licenţă şi de masterat, înmatriculaţi la cursuri de zi, forma cu taxă de 
şcolarizare. Aceasta bursă se poate acorda în mod excepţional, cazurilor sociale de studenţi străini-
bursieri ai statului roman/CPV - cu aprobarea Consiliului de Administraţie al universităţii.  
4.3. Pot beneficia de bursa de ajutor social, acordată din resurse proprii extrabugetare, studenţii care 
îndeplinesc criteriile menţionate în cap. 3., punctul 3.3. al prezentei anexe, dar care nu au putut accede la 
o bursă de ajutor social din fondurile bugetare.  
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4.4. Bursa de ajutor social din resurse proprii extrabugetare, se acordă pe baza unei cereri a studentului, 
însoţită de actele doveditoare menţionate la punctul 3.4. al prezentei.  
 
Cap.5. Burse speciale acordate de instituţii locale/judeţene/de către agenţi economici 
 
5.1. Aceste categorii de burse se acordă după regulament propriu al respectivelor instituţii, regulament ce 
se transmite Consiliilor facultăţilor pentru a întocmi lista ce se aprobă de Consiliul de acordare a burselor 
din universitate.  
 
Cap.6. Alte prevederi 
 
6.1. Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează un al doilea program de studiu sau studenţii care îşi 
continuă studiile pot beneficia de burse de la bugetul de stat sau din venituri proprii extrabugetare ale 
universității cu condiţia ca numărul anilor în care ar beneficia de bursă să nu depăşească numărul anilor 
de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studiu de la care urmează să beneficieze de 
bursă. 
 

DECAN, 
Prof.univ.dr. Corneliu UDREA 


