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Aprobat în Şedinţa Senat,  Avizat în Şedinţa C.A. 
         29.09.2015   din data 29.09.2015 

RECTOR, 
 

 
 

 
REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENŢII ROMÂNI,  

DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN ŞI CONFEDERAŢIA 

ELVEŢIANĂ, CURSURI CU FRECVENŢĂ, CU ŞI FĂRĂ TAXĂ, CICLURILE DE STUDII 

LICENŢĂ ŞI MASTERAT, DE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI”  

DIN IAŞI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015/2016 

 
Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii 

români, din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană  –  ciclurile 

de studii licenţă şi masterat, înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă la Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi: 

• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.18 din 

10 ianuarie 2011; 

• Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional al elevilor premiaţi la 

olimpiadele şcolare internaţionale nr. 235 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 831 din 13 decembrie 2010; 

• Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit 

olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, publicate în 

Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31 martie 2011; 

• Hotărârea Guvernului 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, judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 780 din 21 

noiembrie 2008, cu modificările ulterioare prin H.G. nr.32/30 ianuarie 2013, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 72 din 04 februarie 2013; 

• Hotărârea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor 

studenţi cu domiciliul în mediul rural, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 669 

din 27 iulie 2005; 

• Ordinul MECTS nr. 4923 din 8 septembrie 2005 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse 
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de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 859 din 23 septembrie 2005; 

• Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din 

învăţământul de stat, cursuri de zi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 14 

septembrie 1998; 

• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 852 din 20 decembrie 2010; 

• Ordinul MECTS nr. 3666 din 30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi 

obligaţiilor studentului, publicat în Monitorul Oficial al României nr.225 din 4 aprilie 2012. 

 

CAPITOLUL 1 – DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1. (1) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi acordă, în condiţiile legii, următoarele 
categorii de burse: burse de merit (burse de merit pentru rezultate deosebite la învăţătură, 
respectiv burse de performanţă pentru performanţe ştiinţifice) (cf. art.2, punctele a) şi b) din 

Anexa 2, H.G. nr.558/1998), burse de studiu, burse de ajutor social, burse speciale (în această 
categorie încadrându-se şi bursele de excelenţă, cf. art.16, alin.1 a) din Ord.nr.3666/30.03.2012). 
Bursele de performanţă (de merit pentru performanţe ştiinţifice) , bursele de ajutor social, bursele 
sociale ocazionale şi bursele speciale, inclusiv bursele de excelenţă se acordă la cererea studenţilor, 
sub semnătură proprie, pe bază de cerere şi alte documente justificative, după caz, depuse la 
secretariatul facultăţii. 
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private studenţilor, pe 
bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. 
(3) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi facultăţile pot suplimenta fondul de burse 
alocat de la bugetul de stat, din veniturile proprii extrabugetare, în limita posibilităţilor, a politicii 
facultăţilor şi a existenţei acestor resurse proprii.  
 
Art.2. (1) Acest regulament se aplică următoarelor categorii de studenţi: a) studenţii admişi în anul 

I, cu sau fără taxă, la studiile universitare de licenţă; b) studenţii din anii II, III şi IV, cu sau fără 

taxă, la studiile universitare de licenţă; c) studenţii de la studiile universitare de master. 
(2) Pentru obţinerea unei burse de excelenţă, de merit/performanţă, respectiv de studiu, 
studentul trebuie să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut în anul de 
studiu anterior, toate creditele la disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute în contractul de 
studiu şi nu are restanţe din alţi ani anteriori. 
Dacă studentul a obţinut bursă la începutul anului universitar, atunci o poate menţine în semestrul al 
II-lea în funcţie de criteriile proprii fiecărei facultăţi (de exemplu, dacă realizează condiţia de medie, 
având cel mult o probă la care a absentat, cu o penalizare la cuantum în funcţie de numărul 
creditelor nepromovate, etc.). 
Pentru obţinerea burselor de ajutor social, criteriile de acordare a acestora vor fi stabilite prin 
metodologia proprie a facultăţii, studenţilor care se încadrează din punct de vedere social la această 
categorie de burse, în condiţiile de promovare specifice TUIASI (40 credite – conform sistemului 
ECTS). Pentru acordarea acestei categorii de burse, facultăţile pot stabili criterii/condiţii 
suplimentare specifice pentru îmbinarea aspectului social cu cel profesional. 
Studenţii care au avut bursă internaţională Erasmus în cadrul programului european Erasmus/Life-
long Learning Programme, se consideră studenţi integralişti, dacă au promovat examenele în baza 
unor acorduri bilaterale de schimburi în străinătate, pe baza foii matricole şi a echivalării 
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examenelor promovate, şi au obţinut toate creditele la disciplinele obligatorii şi opţionale prevăzute 
în contractul de studiu al mobilităţii în anul de studiu anterior. 
 
 
Art.3. Bursele acordate de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi sursele aferente 
sunt: 
• burse de performanţă – pentru studenţii înmatriculaţi la cursuri cu frecvenţă, fără taxă: din 

alocaţii bugetare şi după caz, venituri proprii extrabugetare ale Universităţii; 
- burse de merit pentru performanţe ştiinţifice (cf. art.2, pct. b) din Anexa 2, H.G. 

nr.558/1998); 
- burse de performanţă „Merit olimpic internaţional” (cf. Legii nr. 235/2010) – din bugetul 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 
• burse de merit – pentru studenţii înmatriculaţi la cursuri cu frecvenţă, fără taxă: din alocaţii 

bugetare şi după caz, venituri proprii ale facultăţilor; 
• burse de studiu – pentru studenţii înmatriculaţi la cursuri cu frecvenţă, fără taxă: din alocaţii 

bugetare şi burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural (cf. H.G. 769/2005) 
– din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe bază de contract; 

• burse de ajutor social - pentru studenţii înmatriculaţi la cursuri cu frecvenţă, fără taxă: alocaţii 
bugetare şi după caz, venituri proprii ale facultăţilor; 

• burse speciale – din venituri proprii extrabugetare ale Universităţii sau ale facultăţilor. 
Fondul de burse alocat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este destinat atribuirii 
burselor studenţilor la zi, fără taxă, de la formele de învăţământ licenţă şi masterat, conform 
Contractului Instituţional anual încheiat între acesta, în calitate de finanţator şi TUIASI, în calitate 
de beneficiar. Acest fond se repartizează pe facultăţi proporţional cu numărul de studenţi români şi 
din ţările U.E., zi, fără taxă/fiecare facultate, raportat la numărul total de studenţi zi, fără taxă 
/TUIASI şi în funcţie de suma lunară alocată de M.E.C.S./student. 
Studenţii la cursuri cu frecvenţă, cu taxă de la formele de învăţământ licenţă şi masterat pot 
primi burse doar din fonduri extrabugetare, în limita posibilităţilor, a politicii facultăţilor şi a 
existenţei acestor resurse proprii, în baza criteriilor proprii fiecărei facultăţi. 
 
 
Art. 4. (1) Bursele de performanţă acordate de către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iaşi sunt burse de merit pentru performanţe ştiinţifice. 
Cuantumul burselor de performanţă ştiinţifică este de cel puţin două ori mai mare faţă de bursa 
minimă stabilită de facultate şi mai mare decât bursa de merit (cf. art.6 din H.G. 558/1998). 
Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie, începând cu anul II de studiu, pe durata a 12 luni 
consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul facultăţii. Aceasta se acordă şi pe 
perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară pentru studenţi (cf. art.10 din H.G. 558/1998). 
Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/disertaţiei. 
Proporţia de alocare a acestui tip de bursă este de o bursă de performanţă ştiinţifică la un număr de 

500 studenţi. 
 (2) Bursele de performanţă „Merit olimpic internaţional” se acordă studenţilor din anul I care în 
calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi care s-au situat 
pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care aceste olimpiade au 
fost organizate, conform listelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
la începutul anului universitar. Lista cu studenţii beneficiari (H.G. nr.1004/2002) se aprobă anual 
prin Ordin al M.E.C.S. până la data de 30 noiembrie a fiecărui an universitar. 
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Bursa de performanţă „merit olimpic internaţional” se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând 
cu anul universitar următor celui în care s-a obţinut distincţia la olimpiade şcolare internaţionale 
prevăzute la art.4 alin. (2), inclusiv pe perioada vacanţelor. 
Cuantumul lunar al burselor de performanţă „Meritul olimpic internaţional” este diferenţiat în 
funcţie de nivelul performanţei realizate la olimpiadele internaţionale, astfel: 

a) pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic 
internaţional reprezintă echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării 
acesteia; 

b) pentru locul al II-lea (medalia de argint sau premiul al II-lea), cuantumul lunar al bursei de 
merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75 % din salariul minim garantat pe 
economie la data acordării acesteia; 

c) pentru locul al III-lea (medalia de bronz sau premiul al III-lea), cuantumul lunar al bursei de 
merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50 % din salariul minim garantat pe 
economie la data acordării acesteia. 

Cuantumul lunar al burselor de performanţă „merit olimpic internaţional” se calculează anual, în 
funcţie de valoarea salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului, din 
bugetul M.E.C.S., capitolul 57.01 „Învăţământul”. 
Bursa „Merit olimpic internaţional” poate fi acordată pe toată durata studiilor, ca urmare a unei 
evaluări anuale a performanţelor (H.G. nr.1004/2002); menţinerea acestui tip de bursă în anii II, III, 
IV se stabileşte prin criteriile proprii fiecărei facultăţi (de exemplu, prin obţinerea unor rezultate 
deosebite la învăţătură, similar bursei de performanţă (media anuală ≥ 9,60), etc.). 
 
Art.5. (1) Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata 
unui an universitar, cu revizuirea lor după primul semestru, cf. criteriilor proprii stabilite de 
facultăţi, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu excepţiile 
prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12. 
(2) Un student poate beneficia de o singură categorie de bursă (de merit, de studiu), cu excepţia:  
a) burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces) (cf. H.G. 

558/1998, Anexa 2, art.9)  şi a burselor de ajutor social (cf. Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 

art.12, alin.(4), respectiv Ord.MEN nr.3666/2012, art.16, alin.1,b)); 
b) grantului ERASMUS sau a altor programe internaţionale similare, care pot fi cumulate cu alte 
burse obţinute de către student; 
c) bursele de internship şi alte burse speciale acordate de către universitate. 
 
Art.6. Bursele speciale sunt: 

a) burse pentru continuarea studiilor, cf. Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale; aceste burse se acordă studenţilor care fac parte din familii cu venit 
minim garantat; se acordă şi pe perioada vacanţelor universitare, până la încheierea anului 
universitar. 

b) burse pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural, cf. H.G. nr.769/2005; sunt acordate 
de către M.E.C.S. anual, pe bază de contract, în cuantum de 150 lei/lună, studenţilor de la 
cursuri de zi, care se obligă ca după absolvirea studiilor universitare să profeseze în 
învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional sau după caz postliceal din 
mediul rural, pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor; pentru a beneficia de această 
bursă, studentul trebuie să aibă domiciliul în mediul rural şi să nu repete nici un an 
universitar. 

c) burse de la întreprinderi de stat, societăţi comerciale etc., burse ce se negociază prin 
contract între student şi întreprinderea respectivă. 
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d) bursa de internship, acordată din veniturile extrabugetare ale universităţii şi facultăţilor; 
această bursă se acordă semestrial studenţilor care sunt admişi prin concurs, pe baza unor 
criterii specifice stabilite de către universitate, în programul „Internship la TUIASI” pentru 
participare la activităţi specifice prorectoratelor/facultăţilor, care doresc acest tip de 
colaborare cu studenţii. Această bursă este iniţiată de către TUIASI. 

e) bursa de excelenţă (cf. art.16, alin.1 a) şi c) din Ord.nr.3666/30.03.2012), acordată din 
veniturile extrabugetare ale universităţii şi/sau facultăţilor. 

f) alte tipuri de burse speciale (cf. art.16, alin.1  c) din Ord.nr.3666/30.03.2012), acordate din 
veniturile extrabugetare ale universităţii şi/sau facultăţilor. 

 
Art.7. (1) Studenţii la cursuri cu frecvenţă, fără taxă pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe 
un număr de ani egal cu durata de şcolarizare specifică formei de învăţământ. 
 (2) Cuantumul burselor, ce reprezintă sume nete transferate în cont de card, se stabileşte de 
facultăţi, cf. criteriilor proprii şi CNFIS, în condiţiile legii. 
Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că 
acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de cazare şi masă. 
 
Art.8. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de 

performanţă (ştiinţifică), în funcţie de numărul şi cuantumul acestora. 
Proporţia de alocare a acestui tip de bursă este de o bursă de performanţă la un număr de 500 

studenţi. 
(2) Fondul de burse destinat burselor de merit, de studiu şi de ajutor social se repartizează pe 
facultăţi semestrial, proporţional cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 
Confederaţiei Elveţiene din fiecare facultate, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat (fără 
taxă de studii). 
(3) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, pe baza criteriilor 
proprii. Facultăţile care nu au stabilit o proporţie, pot repartiza categoriile de burse după cum 
urmează: 

• 15 % - fond pentru burse de merit; 
• 75 % - fond pentru burse de studiu; 
• 10 % - fond pentru burse de ajutor social. 

Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun, în 
funcţie de situaţia concretă socială şi profesională a studenţilor din anul universitar respectiv. 
(4) Fondul de burse alocat facultăţii proporţional cu numărul de studenţi, cursuri cu frecvenţă, 
bugetaţi, din facultatea respectivă, poate fi repartizat proporţional cu mediile obţinute în anul de 
studii anterior sau pe specializări şi ani de studii, de către Comisia de acordare a burselor pe 
facultate. 
Facultăţile pot atribui bursele şi fără prevederea ca fiecare an şi specializare să aibă un număr de 
burse proporţional cu numărul de studenţi, pentru că pot fi specializări la care studenţii să nu 
îndeplinească acele criterii minimale, iar comparaţia cu alte specializări nu îi îndreptăţesc la bursă. 
 
Art.9. (1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ 
superior de stat, pot beneficia de burse din subvenţii financiare sau din fonduri publice numai într-o 
singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor 
care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul (cf. Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.199, pct.(3). 
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(2) Pentru a se evita acordarea mai multor burse studentului care urmează simultan 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, de 
regulă cea la care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original, pe bază de cerere. În 
acest caz, studentul va depune o cererea, însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care 
să ateste că nu este bursier la facultatea respectivă. 
Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile acestui articol se face pe 
baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare şi a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului. 
(3) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un an sau doi universitari (cf. procedurilor 

de organizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat TUIASI POB.01 şi TUIASI POB.02), 
vor beneficia de bursă din fondurile M.E.C.S. după revenirea la studii, în baza rezultatelor obţinute 
în ultimul an de studiu înaintea întreruperii, cu condiţia ca aceştia să se încadreze în continuare la 
categoria studenţi bugetaţi (zi, fără taxă). 
(4) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat beneficiază 
de orice categorie de bursă, după media obţinută în anul universitar precedent. 
(5) Bursele din fondurile M.E.C.S. se suspendă în momentul în care studentul bursier este 
exmatriculat. 
 
Art.10. (1) La nivelul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi se constituie Comisia 
centrală de atribuire a burselor, din care fac parte: 

• Prorectorul responsabil cu probleme studenţeşti - preşedinte,  

• Prorectorul responsabil cu activitatea didactică - vicepreşedinte,  

• Directorul General Administrativ – membru, 

• Directorul economic – membru, 

• Directorul Direcţiei Servicii Studenţeşti – membru,  

• Consilierul juridic – membru, 

• reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie – membru, 

• secretarul responsabil cu probleme studenţeşti - secretar comisie. 

(2) La fiecare facultate se constituie o comisie de atribuire a burselor pe facultate din care fac 
parte: 

• Decanul / Prodecanul cu probleme studenţeşti - preşedinte,  

• Secretarul şef al facultăţii – membru, 

• Studentul / studenţii din Consiliul Profesoral / senatori al facultăţii - membri. 

 
CAPITOLUL 2 – METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR 
 
Art.11. Repartizarea burselor studenţilor din fiecare facultate se efectuează de către Comisia de 
atribuire a burselor pe facultate, având atribuţiile: 

- verifică documentele de acordare a burselor (declaraţii de venituri, adeverinţe de venituri etc.); 
- identifică surse suplimentare extrabugetare pentru fondurile de burse; 
- analizează solicitările de burse; 
- propune Consiliului facultăţii categoriile de burse şi ponderea burselor parţiale din totalul 
burselor; 
- propune lista nominală a studenţilor care vor beneficia de burse, pe fiecare categorie. 

 
Art.12. Bursele de performanţă ştiinţifică, de merit şi de studiu se distribuie în ordinea 
descrescătoare a mediilor, în limita bugetului repartizat fiecărei facultăţi. 
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Art.13. Bursa de performanţă (de merit pentru performanţe ştiinţifice):  
a) Bursa de performanţă se acordă numai studenţilor din anii II, III şi IV din ciclul de studii 

universitare de licenţă şi masteranzilor din anul II de studii universitare de masterat, cu 
condiţia ca media generală a anului precedent să fie de minimum 9,60 pentru nivel licenţă 
şi 9,70 pentru nivel masterat şi studentul respectiv să aibă numărul minim de puncte 
obţinute conform listei de criterii anexată, stabilit prin metodologia proprie a facultăţilor. 

b) Bursa de performanţă se acordă la începutul anului universitar, pe durata unui an universitar 
şi se revizuieşte după sesiunea din iarnă, când Comisia de atribuire a burselor poate hotărî 
retragerea bursei acelor studenţi care nu au obţinut rezultate profesionale corespunzătoare. 

 
Art.14. Bursa de merit:  
Bursele de merit se acordă studenţilor de la învăţământul universitar ciclul licenţă şi master 
nominalizaţi la art.2 (1), începând cu anul II de studiu, care întrunesc următoarele criterii: 

- au rezultate deosebite la învăţătură; 
- şi-au îndeplinit integral obligaţiile didactice; 
- strict în ordinea descrescătoare a mediilor, cu condiţia ca aceasta să fie ≥ 9,00; 
- în limita fondurilor pentru această categorie de bursă. 

În cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este 
utilizat integral, partea nefolosită se poate aloca pentru alte categorii de burse, din cadrul aceleaşi 
facultăţi. 
 
Art. 15. Bursa de studiu: 
Bursele de studiu se acordă din alocaţiile bugetare, studenţilor nominalizaţi în art.2 (1), care au 
realizat cel puţin media generală 7,00 pentru nivel licenţă, respectiv 8,50 pentru nivel masterat 
în anul universitar precedent, respectiv media obţinută la concursul de admitere pentru studenţii din 
anul I de studiu, care nu beneficiază de bursă de merit şi în ordinea descrescătoare a mediilor. 
Nivelul cuantumului se stabileşte de către Comisia de acordare a burselor pe facultate. 
Facultatea poate decide să acorde burse integrale de studiu şi burse parţiale de studiu sau să 
acorde burse în cuantum variabil în funcţie de media fiecărui student dacă doreşte ca un 
număr cât mai mare de studenţi care îndeplinesc criteriile de acordare a acestui tip de bursă, 
să fie bursieri sau dacă doreşte stimularea competiţiei pentru performanţă. 
Bursele parţiale de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor, acelor studenţi care au 
media inferioară ultimului student căruia i s-a acordat bursa integrală de studiu. 
 
Art. 16. (1) Bursa de ajutor social: 

a) Criteriile de acordare a burselor de ajutor social se vor stabili prin metodologia proprie 
a facultăţii, în condiţiile de promovare specifice TUIASI (40 credite – conform 
sistemului ECTS); 

b) Această bursă se acordă în condiţiile H.G.nr.558/1998, art.8, punctele a)-d), după cum 
urmează: 

- studenţilor integralişti din instituţiile de învăţământ superior de stat, cărora li se aplică 
prevederile art.10, lit.r) din Legea nr.42/1990 privind eroii Revoluţiei din decembrie 1989; 

- studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu 
realizează venituri; 

- studenţilor bolnavi de TBC şi se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau 
reumatism articular; 
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- studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net pe membru de 
familie mai mare decât salariul minim pe economie. 

 
 (2) Ajutoare sociale ocazionale: 

a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se acordă studenţilor orfani, studenţilor 
defavorizaţi din punct de vedere social, celor proveniţi din case de copii sau din plasament familial 
sau din încredinţare, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe 
membru de familie de până la 75 % din salariul minim pe economie. Ajutorul social se acordă 
începând din anul I, o singură dată pe semestru, suma atribuită fiind cel puţin egală cu cea alocată 
pentru o bursă de ajutor social. 
b) Ajutorul social ocazional de maternitate se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu 
realizează alte venituri decât bursele, având cuantumul a două burse lunare integrale de ajutor 
social (o bursă pentru naştere si lehuzie şi o bursă pentru procurarea lenjeriei copilului nou-
născut). 
c) Ajutorul social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru 
al familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei) necăsătorit(ă) sau 
căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Acest ajutor are cuantumul unei burse de 
ajutor social. 
 
Art.17. Procesul de acordare a burselor la nivel de facultăţi este prezentat în următorul grafic: 
 

Activităţi Responsabil Săptămâni ale 
semestrului 

1 2 3 4 5 6-8 
Propuneri de completare şi modificare a 
Regulamentului de acordare a burselor şi 
transmiterea la Prorectoratul Probleme 
Studenţeşti 

Consiliile Profesorale ale 
Facultăţilor şi 
secretariatele facultăţilor 

Înainte de începerea 
anului universitar 

Aprobarea de către Consiliul de Administraţie şi 
Senatul Universităţii a propunerilor facultăţilor 
de completare şi modificare a Regulamentului 
de acordare a burselor 

Prorectorat Probleme 
Studenţeşti 

Înainte de începerea 
anului universitar 

Întocmirea listelor cu mediile studenţilor 
integralişti; transmiterea la Prorectorat Probleme 
Studenţeşti a componenţei comisiei de acordare 
a burselor pe facultate 

Secretariatele facultăţilor 1 2     

Repartiţia fondului de burse pe facultăţi Prorectorat Probleme 
Studenţeşti şi Direcţia 
economică 

 2     

Transmiterea fondurilor de burse pentru fiecare 
facultate 

Prorectorat Probleme 
Studenţeşti 

 2     

Depunerea dosarelor pentru bursele de 
performanţă; bursele de ajutor social 

Secretariatele facultăţilor  2 3 4   

Întocmirea listelor centralizatoare cu studenţii 
bursieri;  

Secretariatele facultăţilor    4   

Afişarea listelor cu studenţii bursieri Secretariatele facultăţilor    4   
Primirea şi analizarea contestaţiilor Secretariatele facultăţilor 

şi Comisia de atribuire a 
burselor pe facultate 

   4   
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Afişarea rezoluţiilor la contestaţii Secretariatele facultăţilor    4   
Depunerea dosarelor pentru bursele de ajutor 
social ocazional 

Secretariatele facultăţilor   3 4   

Întocmirea şi afişarea listelor cu studenţii 
beneficiari ai burselor de ajutor social ocazional 

Secretariatele facultăţilor     5  

Primirea şi analizarea contestaţiilor Secretariatele facultăţilor 
şi Comisia de atribuire a 
burselor pe facultate 

    5  

Afişarea rezoluţiilor la contestaţii Secretariatele facultăţilor      6 
Transmiterea listelor finale de burse către DSS, 
cu datele de identificare ale bursierilor şi 
conturile bancare 

Secretariatele facultăţilor      7 

Întocmirea statelor de plată şi virarea burselor 
pe cardurile bancare ale 

DSS şi Direcţia 
economică 

     7- 
8 

 
CAPITOLUL 3 – ACTELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA DE BURSE ŞI AJUTOARE 
SOCIALE 
 
Art.18. Bursa de performanţă: candidaţii vor depune la secretariatul facultăţii un dosar, ce 
cuprinde: cerere, CV, listă de participări la concursuri profesionale, lucrări şi articole publicate, 
participări la contracte de cercetare ştiinţifică şi alte acte doveditoare, în primele două săptămâni ale 
fiecărui an universitar. 
 
Art.19. Bursele de merit şi de studiu: Studenţii nu trebuie să depună acte pentru acest tip de 
bursă. Studenţii beneficiari ai acestei categorii de burse vor transmite la secretariatul facultăţii datele 
cardului bancar, pentru a li se putea vira bursa. 
 
Art. 20. Bursa de ajutor social şi bursa de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte:  
Actele necesare sunt:  

- cerere,  
- adeverinţa de salariat pentru venitul net realizat de părinţi în ultimele 3 luni (pentru primul 

semestru, lunile iulie, august şi septembrie, respectiv pentru semestrul al doilea, lunile 
noiembrie, decembrie şi ianuarie). 

- cupoane de pensie pentru ultimele 3 luni sau adeverinţa de la Direcţia pentru probleme de 
muncă şi ocrotiri sociale – Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat. 

- declaraţie notarială pentru părinţii care nu realizează nici un fel de venit (dacă este cazul). 
- adeverinţa emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 416/ 2001, cu 

modificările ulterioare, privind venitul minim garantat (dacă este cazul). 
- adeverinţa emisă de primăria de la domiciliul studentului, pe numele părinţilor acestuia, 

pentru teren (Legea nr. 18/1991), modificată în Legea nr. 247/ 2005. 
- certificatul fiscal sau adeverinţa de la Administraţia Finanţelor publice pentru veniturile 

realizate conform O.U.G. nr. 44/ 2008. 
- adeverinţa de elev sau student pentru fraţii sau surorile studentului. 
- certificatul de căsătorie, în copie xerox, pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a sentinţei 

de divorţ a părinţilor. 
- adeverinţa pentru veniturile realizate în ultimele 3 luni ale soţului (soţiei) părintelui 

recăsătorit. 
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- dovada primirii pensiei de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau a 
înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensia de întreţinere (dacă este cazul). 

- certificatul de deces al unuia din părinţi (dacă este cazul). 
- dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de muncă şi 

ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (dacă este cazul). 
- adeverinţa emisă de Oficiul Registrului Comerţului pentru părinţi (dacă este cazul), din care 

să rezulte că sunt sau nu asociaţi în cadrul societăţilor comerciale. 
- dovada înregistrării la organele de poliţie din raza domiciliului studentului, a cererii privind 

identificarea noului domiciliu al unuia din părinţi, în cazul în care acesta a părăsit reşedinţa 
comună, în vederea obligării acestuia la plata pensiei de întreţinere (dacă este cazul). 

- ancheta socială întocmită de Primărie (dacă este cazul); 
- certificat medical, pentru studenţii bolnavi în baza H.G.nr.558/1998, art.8, pct.c), vizat de 

către medicul de la unitatea medicală a universităţii. 
 
În cazul studenţilor căsătoriţi, familia se consideră de sine stătătoare, fiind formată din soţ, soţie şi 
copii, dacă au.  
Studenţii care au împlinit 26 ani pot beneficia de bursă, cu respectarea legislaţiei. 
 

Ajutorul social de maternitate se atribuie pe baza cererii, a certificatului medical al mamei şi a 
certificatului de naştere a copilului. 
Ajutorul social în caz de deces se atribuie pe baza cererii şi a certificatului de deces. 
 
Art. 21. Burse speciale: 
(1) Bursa pentru continuarea studiilor, în baza Legii nr.116/2002, art.21, se acordă studenţilor pe 
bază de cerere depusă la secretariatul facultăţii la începutul anului universitar, împreună cu 
documentele: 

- adeverinţa de la primarul localităţii în a cărui rază teritorială locuieşte titularul de venit 

minim garantat, care să dovedească dreptul de venit minim garantat stabilit în favoarea 

familiei studentului; 

- copii ale certificatelor de naştere ale tuturor copiilor aflaţi în întreţinerea familiei 

studentului care solicită bursa pentru continuarea studiilor. 
Pe baza cererilor şi documentelor primite, facultăţile întocmesc tabele care ulterior sunt înaintate de 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi către MECS, la începutul anului universitar. 
(2) Bursa de internship poate fi cumulată cu o bursă dintr-o altă categorie menţionată în prezentul 
regulament. 
Cuantumul bursei lunare este de maxim 350 lei, pentru un număr de 20 ore/săptămână prestate. 
Valoarea lunară a sumei alocate va fi în concordanţă cu pontajul şi raportul de activitate aprobate de 
prorectoratul/facultatea unde studenţii efectuează internship-ul. 
 
CAPITOLUL 4 – DISPOZIŢII FINALE 
 

1. Comisia de burse a facultăţii poate hotărî retragerea sau imputarea bursei primite, în 
următoarele cazuri: depunerea de acte false, abateri grave de la disciplina universitară, alte 
situaţii deosebite, analizate de către Consiliul Facultăţii. 

2. Facultăţile pot stabili criterii complementare de acordare a burselor care se aprobă de către 
Consiliile facultăţilor şi se afişează la aviziere. Un exemplar conţinând criteriile 
complementare se depune la Prorectorat Probleme Studenţeşti. 

3. Acest regulament este elaborat în concordanţă cu Carta Universităţii Tehnice „Gheorghe 
Asachi” din Iaşi. 
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4. Anexe:  
- Criterii pentru acordarea bursei de performanţă (anexa 1);  
- model cerere (anexa 2),  
- declaraţie de venituri (anexa 3). 
 

Prezentul regulament se avizează în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 29.09.2015, se 
aprobă prin Hot. Senatului din data de 29.09.2015 şi intră în vigoare începând cu anul universitar 
2015/2016. Celelalte regulamente datate anterior îşi încetează valabilitatea.  
 
 
 
PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE  
DE ATRIBUIRE A BURSELOR, 
 
Prorector Probleme Studenţeşti, 
Prof.univ.dr.ing. Ştefan GRIGORAŞ 
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ANEXA 1 
Criterii pentru acordarea bursei de performanţă 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Caracteristici/Loc 
de desfăşurare 

Participări/ 
distincţii 

Număr 
puncte 

Nr. 
activităţi 

Total Observaţii 

1. Concursuri 
profesionale 

 
Internaţionale 

Premii 30    
Menţiuni 20    
Participare 10    

 
Naţionale 

Premii 30    
Menţiuni 10    
Participare 5*    

2. Lucrări şi 
articole 

publicate 

Pe plan naţional  30    
Pe plan 
internaţional 

 30    

3. Participare la 
contracte de 

cercetare 

  10   Studenţii  pot participa la 
contractele de cercetare cu 
terţi dar  nu în contracte cu 
finanţare pe baza de 
concurs (PNII, etc.) 

4. Invenţii şi 
inovaţii 

  50    

5. Sesiuni de 
comunicări 
ştiinţifice 

studenţeşti 

 Premii 25    
 Menţiuni  15    
 Participare 10*    

6. Alte 
activităţi 
deosebite 
prezentate în 
CV 

  10   Pentru varietatea şi 
multitudinea activităţilor 
deosebite. 

7. Membri în 
comitete de 
organizare  

Manifestări 
ştiinţifice 
internaţionale 

 15   Pentru implicarea şi 
activitatea bogată a 
studenţilor în cadrul 
multitudinii de manifestări 
ştiinţifice ale facultăţii. 

Manifestări 
stiintifice naţionale 

 10   

Manifestări 
ştiinţifice locale 

 5   

8. Puncte 
acordate în 
conformitate 
cu media 
obţinută 

9.60 ÷ 9.69  5   Pentru stimularea activităţii 
de pregătire profesională a 
studenţilor, constituind 
totodată şi activitate 
ştiinţifică  

9.70 ÷ 9.79 10 
9.80 ÷ 9.89 15 
9.90 ÷ 10 20 

9. Activităţi de 
voluntariat 

  5    

TOTAL GENERAL     
Notă: 
*La punctele 1 şi 5, premiul sau menţiunea exclude punctajul pentru participare; punctajul se acordă pentru anul anterior de 
studii. Alocarea burselor în cadrul facultăţii se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul minim este de 30 
puncte. 

  
Studentul ................................................... Facultatea..........................................................Anul de studii....... 
Grupa ............. a obţinut .........puncte în anul universitar ......................., drept pentru care i se acordă bursa de 
performanţă. 

Decan, 
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ANEXA 2 
 
 

 
 

Domnule Decan, 
 
 
 
 

Subsemnatul(a), …………………………………………………………......…………….., 

student la Facultatea de ................................................................., din cadrul Universităţii Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iaşi, în anul de studii…………..licenţă/masterat, cursuri de zi, fără taxă, 

grupa …………., vă rog să-mi aprobaţi acordarea bursei de performanţă/ bursei de ajutor social / 

bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte / bursei de ajutor social ocazional pentru 

maternitate / bursei de ajutor social ocazional pentru deces, pentru anul universitar ..........................., 

semestrul ....... (după caz). 

 

● În cazul solicitării unei burse de ajutor social pentru veniturile nete lunare medii sub salariul 

minim pe economie sau a solicitării bursei ocazionale de ajutor pentru îmbrăcăminte, anexez 

declaraţia de venituri – formular tip şi documentele justificative aferente. 

● În cazul solicitării unei burse din categoria: burse de performanţă, burse de ajutor social pe caz de 

boală, burse de ajutor ocazional de maternitate şi de deces, anexez următoarele documente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data         Semnătura studentului(ei), 

 

 

Domnului Decan al Facultăţii de ........................................................................... 
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ANEXA 3 
UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  “GHEORGHE ASACHI”   din IAŞI 
FACULTATEA DE ............................................................................ 
 

 
DECLARAŢIE DE VENITURI 

 

 Studentul(a) ____________________________________anul de studii _________, 
licenţă/masterat, grupa ____________, deţinător al cardului bancar la banca 
_________________________________ CNP ___________________, tel.__________________, 
email ____________________________________, 

 Pentru determinarea veniturilor în vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate 
veniturile obţinute în familie: 

A. VENITURI REALIZATE 
1. Salarii medii nete totale:  ________________________________  (lei/lună)  

2. Pensii:     ________________________________ (lei/lună)  

3. Alocaţii de stat pt. copii:  ________________________________ (lei/lună) 

4. Alte ajutoare primite de la stat: _________________________________(lei/lună) 

5. Venituri din spaţii proprii închiriate: _______________________________ (lei/lună) 

6. Venituri din asociere la societăţi 
     cu capital privat (inclusiv dividende):  ________________________________ (lei/lună) 

7. Venituri din agricultură:  _________________________________(lei/lună) 

  

TOTAL VENITURI (LEI/LUNĂ):   ________________________________ (lei/lună) 
      

B. Numărul persoanelor aflate în întreţinere:_____________,  
din care: - numărul elevilor   ________________ 
  - numărul studenţilor  ________________ 
  - numărul copiilor preşcolari ________________ 

 

C. Venitul net mediu pe membru de familie: __________________________(lei/lună)  

 

 Pentru justificarea celor declarate anexez următoarele adeverinţe sau copii legalizate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Declar pe proprie răspundere că datele înserate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea 
veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei 
încasate şi suportarea consecinţelor legale. 
 
Data:        Semnătura student: _______________________ 


