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REGULAMENT 
privind acordarea burselor în anul universitar 2016-2017 la ciclurile de 

studii de licență și master din UVT 
 
 
Baza legală 

 Legea educației naționale nr. 1/ 2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 
2011;  

 Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele 
școlare internaționale 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 
internațional elevilor premiați în olimpiadele școlare internaționale publicate în Monitorul Oficial al 
României nr. 225 din 31 martie 2011;  

 Hotărârea Guvernului nr. 467/ 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, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 780 din 21 noiembrie 2008;  

 Hotărârea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți 
cu domiciliul în mediul rural publicată în Monitorul Oficial al României nr. 669 din 27 iulie 2005;  

 Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea 
unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural din 8 septembrie 2005;  

 Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 445/ 1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a 
altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții din învățământul de stat, cursuri de 
zi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 14 septembrie 1998;  

 Contractul instituțional al UVT încheiat cu MENCS;  
 Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 852 din 20 decembrie 2010;  
 Codul Familiei actualizat 2011.  

 
 
Art.1. Stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor pentru studenții înmatriculați la 
UVT se face în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
Art. 2. Fondurile pentru acordarea burselor se constituie din: 

a) Alocația bugetară a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, 
repartizată instituțiilor de învățământ superior de stat proporțional cu numărul 
studenților  la cursurile de zi prin Contractul instituțional; 

b) din fonduri proprii ale Universității de Vest din Timișoara; 
c) din burse atribuite de către agenți economici, asociații nonguvernamentale, fundații 

sau prin legate testamentare; 
d) din resurse financiare suplimentare procurate și destinate de Universitatea de Vest din 

Timișoara în acest scop. 
 
Art. 3. Universitatea de Vest din Timișoara acordă burse studenților săi  la cursuri de zi 
(studii universitare de licență și studii universitare de masterat), în funcție de medie, 
indiferent de statutul de școlarizare al studentului (subvenționat de la buget sau la forma 
cu taxă).   
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Art. 4. Fondul de burse alocat prin Contractul instituțional de către Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice, Universității de Vest din Timișoara este repartizat pe 
facultăți, proporțional cu numărul de studenți finanțați de la bugetul de stat. 
 
Art. 5. Din fondul total de burse alocat de MENCS prin Contractul instituțional, Universitatea 
de Vest din Timișoara atribuie: 

o 80%   pentru ciclul de studii universitare de licență; 
o 20%   pentru ciclul de studii universitare de masterat. 

 
Art. 6. UVT  acordă  burse semestriale  pe baza  performanțelor profesionale  sau  pe baza 
criteriilor sociale. 
 
Art. 7.  Tipurile de burse acordate de UVT sunt : 
a) Burse finanțate în baza contractului de finanțare cu MENCS 

• burse de performanță –acordate  prin concurs la nivelul fiecărei facultăți 
• burse de merit – acordate pe baza performanțelor  profesionale 
• burse de studiu – acordate pe baza performanțelor  profesionale 
• burse  de ajutor social  – acordate pe baza unor criterii sociale 

b) Burse finanțate din fonduri proprii UVT 
• burse de excelență -  acordate  de  UVT  prin concurs la  nivelul universității 
• burse pentru olimpici – acordate doar studenților din anul I de studiu 
• burse UVT - acordate pe facultăți, proporțional cu dimensiunea facultății 

c) Burse finanțate în baza unor legi speciale 
• burse etnici români   conform  844/2008  
• burse de performanță „Meritul olimpic” conform HG 1004/2002, burse acordate din 

bugetul Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
• burse de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural conform HG 

769/2005, pe bază de contract 
 
Art. 8. Fondul de burse alocat de la bugetul de stat în baza contractului de finanțare, se 
distribuie de către fiecare facultate în  următoarea proporție: 

• 10% pentru burse de merit; 
• 58% pentru burse de studiu; 
• 27% pentru burse sociale; 
• 5% (raportat la numărul total de burse) pentru burse de performanță 

 
Art. 9. Bursele  de studiu, cele de merit și cele de ajutor social se atribuie studenților pe 
durata unui semestru. 
 
Art. 10. Bursele de  excelență, bursa pentru olimpici și bursa de performanță se acordă pe o 
perioadă de 12 luni consecutive, începând cu luna octombrie 2016, (inclusiv pe perioada 
activităților de practică și a vacanțelor). Studenții din ultimul an de studiu beneficiază de 
bursa de  excelență și performanță până la data susținerii examenului de licență, respectiv 
disertație, din prima sesiune. 
 
Art. 11. Condiția  păstrării bursei  de excelență, bursei pentru olimpici sau de performanță pe 
12 luni este ca studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I în 
caz contrar  studentul nu mai beneficiază de bursă și aceasta se redistribuie următorului 
student  de pe lista rezultată în urma concursului pentru acordarea acestor tipuri de burse. 
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Art. 12. Contravaloarea burselor atribuite studenților într-un an universitar acoperă întreaga 
perioadă prevăzută cu activități (cursuri, sesiunile 1 și 2 de examen, practică, prima sesiune a 
examenelor de licență și de susținere a lucrării de diplomă) prin planul de învățământ 
corespunzător semestrului în care studentul are statut de bursier, în strictă conformitate cu 
structura anului universitar. 
 
Art. 13. Plata burselor se face prin virament bancar, în contul studentului, lunar în ultima 
săptămână a fiecărei luni. 
 
Art. 14. La fiecare facultate se constituie, prin hotărâre a Consiliului facultății, o Comisie de  
acordare a burselor din care fac parte decanul sau prodecanul responsabil cu activitatea 
didactică pe cele doua cicluri de studii universitare – ca președinte, secretarul șef al facultății  
și un reprezentant al studenților în Consiliul Facultății , ales de către studenții consilieri din 
facultatea respectivă ș i un student delegat de către OSUT (Organizația Studenților din 
Universitatea de Vest din Timișoara). 
 
Art. 15. Comisia funcționează pe baza unui regulament propriu și a unei metodologii proprii  
care poate cuprinde criterii complementare pentru acordarea burselor (cu respectarea cadrului 
general al acestui regulament)  
Criteriile  complementare și regulamentul  se aprobă de către Consiliul facultății  și se 
afișează la avizierul facultății. 
 
Art. 16. Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a burselor de la bugetul de 
stat  și împărțirea fondurilor repartizate de conducerea universității proporțional cu numărul 
de studenți bugetați revine facultăților, respectiv Comisiei de acordare a burselor pe facultate. 
 
Art. 17 Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se păstrează în arhiva facultății pe o durată 
egală cu durata normală a școlarizării 3/4 (în cazul programelor de studii cu 240 de credite) 
ani licenţă, 1 (în cazul programelor de studii cu 60 de credite) / 2 ani master. De îndeplinirea 
acestei obligații răspunde secretarul șef al facultății. 
 
Art. 18 Studenții pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei de acordare  a bursei pe facultate, 
în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea la avizier sau  pe site-ul facultății a listei de 
bursieri.  
 
Art. 19 Comisia de acordare a burselor pe facultate  are obligația să analizeze contestațiile și  
să transmită contestatarilor, sub semnătură, rezoluția  la contestațiile depuse în termen de 3 
zile.  
 
Art. 20 În cazul în care   studentul este nemulțumit de rezoluția Comisiei se poate adresa  
prorectorului de resort care, în urma analizei,  emite o decizie definitivă și irevocabilă în 
termen de 5 zile de la depunerea cererii de reanalizare a rezoluției Comisiei de acordare a 
burselor pe facultate. 
 
Art. 21. Studenții care urmează concomitent două  programe de studii/specializări în instituții 
de învațământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una 
dintre instituții, cu condiția ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu 
depășească numărul anilor de studiu prevăzut ca durata de școlarizare la programul de studii 
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de la care urmează să beneficieze de bursă. Răspunderea privind declararea situației de 
incompatibilitate (beneficiar de bursă de la o altă universitate) revine studentului. 
 
Art. 22. Evaluarea și creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată, pentru 
un singur semestru. 
 
Art. 23. În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, care se 
aplică până la realizarea departajării, în ordinea de mai jos:  

a) numărul total de credite obținute de student în semestrul precedent (inclusiv materiile 
facultative); 

b) participarea la manifestări științifice, conferințe, simpozioane, seminare științifice în 
semestrul precedent; 

c) mediile semestrelor anterioare; 
d) media de admitere. 

 
Art. 24. Absolvenții cu diplome de licență sau absolvire care urmează un al doilea program de 
studiu / specializare sau studenții care își continuă studiile pot beneficia de burse de la bugetul 
de stat cu condiția ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depășească numărul 
anilor de studiu prevăzut ca durata de școlarizare la specializarea de la care urmează să 
beneficieze de bursa și numai în condițiile în care diploma de bacalaureat și diploma de 
licență (absolvire) se află la facultate în original. Răspunderea  în acest caz revine Comisiei 
de burse a facultății. 
 
Art. 25. Dacă studentul se retrage sau își pierde statutul de student al UVT  pe parcursul unui 
semestru al anului universitar, plata bursei se sistează imediat, și bursa se acordă următorului 
student eligibil pentru a primi bursa. 
 
Art. 26. Bursele de excelență, bursele pentru olimpici, de performanță, de merit și de studiu 
nu sunt cumulabile între ele, studentul putând beneficia de un singur tip de bursă pe parcursul 
unui an universitar. 
 
Art. 27. Potrivit  Art. 12, alin 4 din Legea 1 pe 2011 studenții care beneficiază de burse 
sociale de studiu pot primi și burse pentru performanțe profesionale și universitare.   
 
Art. 28. Studenții UVT care beneficiază de Bursa LLP/Erasmus pentru un an universitar sau 
pentru semestrul I a anului universitar, vor beneficia de bursele acordate de UVT, dacă 
îndeplinesc condițiile stabilite de prezentul regulament, pentru întreg anul universitar, 
indiferent de rezultatele obținute de aceștia în primul semestru când își desfășoară activitatea 
didactică la universitățile partenere. Studenții UVT care beneficiază de Bursa LLP/Erasmus 
pentru semestrul II a anului universitar vor intra în clasificare, pentru obținerea bursei, pe 
baza rezultatelor obținute în semestrul I de activitate didactică desfășurată în UVT. 
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Bursa de excelentă 

 
Art. 29. Anual Universitatea de Vest din Timișoara acordă 14 burse de excelentă, prin 
concurs, după cum urmează: 

• Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate - care se determină ca 1,4 
x bursa de performanță cea mai mare; 

• Bursa de excelență „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională - 
care se determină ca 1,3 x bursa de performanță cea mai mare; 

• Bursa de excelență „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și 
organizatorice - care se determină ca 1,2 x bursa de performanță cea mai mare; 

• 11 burse de excelenta, câte una pentru fiecare facultate din cadrul UVT - care se 
determină ca 1,1 x bursa de performanță cea mai mare; 

 
Art. 30. Dosarele pentru aceste categorii de burse sunt evaluate de o comisie numită printr-un 
Ordin al Rectorului Universității de Vest din Timișoara formată din: - rector, 2 prorectori, 
reprezentantul OSUT în Consiliul de Administrație. Dacă există mai multe solicitări pentru 
aceeași bursă, criteriile de departajare vor fi: performanțele din activitatea 
universitară/performanțele din activitatea extracurriculară sau gradul de implicare în acțiuni 
de interes pentru facultate, universitate și organizații studențești. 
 
Art. 31. Condițiile de acordare a bursei sunt ca studenții care doresc să aplice pentru aceste 
burse, trebuie să fie integraliști, cu media generală a anilor de studiu minim 8. 
 
Art. 32. Studenții care au primit un tip de bursă de excelență nu mai pot beneficia de un alt tip 
de bursă, cu excepția bursei sociale. 
 
Art. 33. Documente necesare pentru cele patru tipuri de burse sunt: 

Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate 
Se acordă studenților din anul III licență respectiv anul II masterat. 
Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea 
facultății, CV, documente care să ateste activitatea științifică, profesională, artistică sau 
culturală pe întreaga perioadă a activității în UVT. 

Bursa „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională 
Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea 
facultății, CV, documente care să ateste activitatea științifică (diplome, articole de cercetare, 
recenzii publicate) pe ultimul an de activitate în UVT; 

Bursa „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice 
Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare din partea 
facultății, CV, adeverință din partea organizației care să ateste implicarea și rolul studentului 
în proiect/proiecte sociale și organizatorice, diplome din cadrul acestor proiecte obținute în 
ultimul an de activitate în UVT; 

Bursa de excelență a facultății Dosarul trebuie să cuprindă : scrisoare de intenție, CV, 
documente care să ateste activitatea profesională și științifică pe ultimul an de activitate în 
UVT. 
 
Art. 34. Bursele de excelență câștigate prin concurs se acordă pe o perioadă de 12 luni 
consecutive, începând cu luna octombrie 2016 cu respectarea articolelor 10, 11 si 32 ale 
prezentului regulament.  
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Bursa pentru olimpici 

 
Art. 35. Bursa pentru olimpici,  din fonduri UVT, se acordă studenților din anul I care,  în 
calitate de elevi în clasa a XII - a, s-au situat pe unul dintre primele trei locuri la olimpiadele 
naționale și celor care au participat la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de 
disciplina de învățământ la care aceste olimpiade au fost organizate. 
 
Art. 36.  Bursa pentru olimpici  se acordă pe o perioadă de 12 luni consecutive,  începând cu 
luna octombrie 2015, (inclusiv pe perioada activităților de practică și a vacanțelor).  
 
Art. 37.  Condiția  păstrării bursei  pentru olimpici pe 12 luni este ca studentul sa aibă statutul 
de student integralist după încheierea semestrului I, în caz contrar  studentul nu mai 
beneficiază de această bursă în semestrul II. 
 
Art. 38.  Cuantumul lunar al bursei  pentru olimpici  este de 500 600 de lei. 
 
Art. 39.  Studenții care au obținut  bursa pentru olimpici  nu mai pot beneficia de un alt tip de 
bursă, cu excepția bursei sociale. 
 
 

Bursa UVT 
 
Art. 40. Bursa UVT se acordă din fondurile proprii ale Universității de Vest din Timișoara. 
Anual, conducerea universității acordă un fond pentru acest tip de burse și stabilește 
cuantumul. Fondul respectiv se distribuie facultăților în funcție de numărul studenților 
bugetați pentru cele două cicluri de studii universitare. 
La nivelul facultății numărul de burse rezultat din împărțirea fondului alocat la cuantumul 
stabilit de conducerea UVT se alocă în ordine descrescătoare a punctajului stabilit de Comisia 
de burse a facultății  studenților eligibili pentru burse de ajutor social. 
 

Bursa de performanță 
 

Art. 41. Bursa de performanță se acordă pentru a recompensa activitatea și rezultatele 
științifice, artistice sau sportive de excepție și se acordă prin concurs organizat la nivel de 
facultate începând cu anul II de studiu la ciclul de licență și masterat. Această bursă se acordă 
prin concurs, pe criterii stabilite prin metodologia proprie a facultății. 
 
Art. 42. În metodologia de acordare a burselor de performanță se va ține cont de următoarele 
criterii: 

• studentul / studenta a participat la concursuri profesionale și a obținut premii; 
• studentul/studenta are lucrări publicate; 
• studentul/studenta are lucrări comunicate și premiate la sesiunile naționale; 
• studentul/ studenta a participat la sesiuni de comunicări internaționale; 
• studentul/studenta are contribuții la elaborarea unor materiale didactice sau 

manifestări științifice ale facultății în calitate de coautor. 
 
Art. 43. La acordarea burselor de performanță Facultățile de Arte și Design, Muzică și Teatru 
și Educație Fizică și Sport pe lângă o pregătire profesională bună a candidaților  trebuie să 
țină cont și de performanțele  în creația artistică sau măiestrie sportivă atestate prin faptul că 
studenții sunt: 
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• laureați ai unor concursuri naționale și internaționale de creație și interpretare 

muzicală; 
• premiați ai expozițiilor naționale de arte plastice, cu expoziții personale consemnate 

de critica de artă; 
• au obținut titluri de campioni în probe individuale la nivel național, internațional 

sau la jocurile olimpice. 
 
Art. 44. Cuantumul bursei de performanță este cel puțin de două ori mai mare decât bursa 
minimă atribuită în UVT și mai mare decât bursa de merit. 
 
 

Bursa de merit și bursa de studiu 
 
Art. 45. Bursele de merit și de studiu se acordă pe baza performanțelor profesionale în 
ordinea descrescătoare a mediilor (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de 
învățământ) obținute în sesiunea de examene anterioară în care se solicită bursa, diferențiat în 
funcție de programe și ani de studii, astfel: în semestrul I după sesiunile de examene 1, 2, și 3 
(restanțe și măriri) obținute in anul universitar precedent, iar în semestrul II după sesiunile de 
examene 1 și 2 (restanțe și măriri) ale semestrului I din anul universitar curent.  

Bursele de studiu se acordă începând cu anul I, semestrul I la cele două cicluri (licență 
și masterat). În cazul studenților din anul I licență și masterat, în semestrul I bursele se vor 
acorda în funcție de mediile de admitere. 

Bursele de merit se acordă începând cu anul I, semestru II de studiu la cele două 
cicluri (licență și masterat).  
 
Art. 46.  Mediile minime care permit obținerea bursei de merit sunt: 

• 9,00 la ciclurile de de studii universitare din domeniile Matematică, Fizică, 
Chimie 

• 9,80 la ciclurile de de studii universitare de la celelalte domenii 
 
Art. 47.  Mediile minime care permit obținerea bursei de studiu sunt: 

• 8,00 la ciclul de studii universitare de licență în domeniile de  licență Matematică, 
Fizică, Chimie 

• 8,50 la ciclul de studii universitare de masterat în domeniile Matematică, Fizică, 
Chimie 

• 8,50 la ciclul de studii universitare de licență la celelalte domenii de  licență 
• 9,00 la ciclul de studii universitare de masterat la celelalte domenii de  licență. 

 
 

Bursa de ajutor social 
 
Art. 48. Bursa de ajutor social  poate avea caracter permanent (pe întreaga durata a unui 
semestru universitar) sau ocazional. 
 
Art. 49. Bursele de ajutor social  ocazional se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de 
către Comisia de burse pe facultate și în baza actelor doveditoare corespunzătoare. Aceste 
cereri vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului și vor fi 
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însoțite de declarații de venituri de la părinți sau susținători legali ai studentului care solicită 
bursa, precum și de acte justificative/doveditoare ale dreptului de acordare a acestora. 
 
Art. 50.  Bursele de ajutor social cu caracter permanent sunt de două tipuri: burse UVT din 
fonduri proprii și burse de ajutor social din fonduri MENCS și se acordă în baza actelor 
doveditoare corespunzătoare (conform anexei acestui regulament), ce vor fi depuse semestrial 
într-un termen stabilit de către Comisia de burse pe facultate, termen ce nu va fi mai scurt de 
zece zile lucrătoare. Acestea se acordă pe baza unui punctaj stabilit de Comisia de acordare a 
burselor a facultății. În ordinea descrescătoare stabilită a punctajului, primul tip de bursă este 
tipul de burse UVT. Bursele UVT se acordă până la epuizarea fondurilor alocate în cadrul 
fiecărei facultăți. În continuarea listelor de ierarhizare, după epuizarea burselor UVT se 
acordă bursele de ajutor social acordate din fondurile alocate de MENCS prin Contractul 
instituțional. 
Proveniența fondurilor și cuantumul acestora este diferită și se evidențiază distinct la nivelul 
UVT. 
 
Art. 51. Pot beneficia de bursa de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui 
semestru, studenții de la învățământul de zi care îndeplinesc una din următoarele condiții: 

a) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele perioadei 
la care se face raportarea: orfani ori proveniți din casele de copii sau plasament familial și nu 
realizează venituri; 

b) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele perioadei 
la care se face raportarea: bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, 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, care sunt infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă 
sau reumatism articular acut (art.12, Anexa 2 la H.G. 558/1998); 

c) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele perioadei 
la care se face raportarea: a căror familie a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare 
depunerii cererii un venit lunar net minim pe membru de familie mai mic decât salariul minim 
net pe economie. 
 
Art. 52. Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantumuri cel puțin egale 
cu bursa minimă stabilită prin acest regulament și se acordă chiar dacă studentul mai 
beneficiază de un alt tip de bursă astfel: 

a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda 
studenților orfani, studenților defavorizați din punct de vedere social, studenților proveniți din 
casele de copii, din plasament familial sau din încredințare, a căror familie nu a realizat în 
cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de 
familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie. Aceasta categorie de bursă de 
ajutor social se poate acorda aceluiași student cel mult de două ori în decursul unui an 
universitar. 

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui soție nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă, 
constă într-o bursă pentru naștere si lehuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei 
copilului nou-născut. Cuantumul bursei este stabilit de Consiliul facultății. 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului/ei 
pentru decesul unui membru al familiei (soț, soție, copil) sau în caz de deces al studentului/ei, 
necăsătorit(a) sau căsătorit(a), cu soț/soție care nu realizează venituri. 
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Art. 53. În cazul în care numărul solicitărilor pentru acordarea bursei sociale sau a bursei cu 
caracter ocazional este mai mare decât numărul de burse rezultat din fondul destinat pentru 
aceste tipuri de burse, comisia de acordare a burselor va ține cont de clasamentul întocmit în 
funcție de venitul mediu net lunar/membru de familie. 
 
Art. 54. Dacă studenții bursieri sunt orfani de ambii părinți, provin din case de copii sau din 
plasament familial, ori au fost bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, 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, care sunt infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă 
sau reumatism articular acut (art. 12, Anexa 2 la H.G. 558/1998) beneficiază de bursă și pe 
durata vacanțelor. 
 
Art. 55. Bursele de ajutor social se pot acorda studenților eligibili pentru acest tip de bursă 
începând cu semestrul I din anul I. 
 

 
Bursele etnici români bursieri ai statului român  

 
Art. 56. Cuantumul burselor  studenților din toate ciclurile de învățământ din Republica 
Moldova și din Ucraina, ale celor de origine etnică româna din afara granițelor țării, ale 
cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, precum și ale cetățenilor străini, bursieri ai 
statului român, care studiază în UVT sunt stabilite prin  HG 844/2008. 
 
Art. 57. Aceste burse  se suspendă, în cazul nepromovării  și  înscrierii în același an 
universitar, urmând ca acestea să poată fi redobândite, în anul de  studiu  următor, după 
promovarea anului, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului  
academic. Pe perioada suspendării bursei studenții   înscriși în același an de studiu vor suporta 
cheltuielile de școlarizare.  
 Studenții care   promovează pe baza sistemului de creditele transferabile primesc bursa 
pentru anul promovat pe durata normală a studiilor.  
 
Art. 58. Pentru studenți și masteranzi bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv 
în vacanțele de iarnă și de primăvară, și nu se acordă pe perioada vacanței de vară.  
 

 
Bursa de performanță „Meritul olimpic” 

 
Art. 59. Bursa de performanță „Meritul olimpic” se acordă studenților care au primit 
distincții la olimpiadele școlare internaționale, conform listelor transmise de către Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice. 
Cuantumul bursei de performanță „Meritul olimpic” se stabilește prin Ordin al Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice. 
 
 

Bursa de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural 
 
Art. 60. Bursa de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural se acordă din 
fondul destinat acestei categorii de burse provenit din bugetul de stat, distinct de fondul 
destinate celorlalte categorii de burse și se acordă în conformitate cu OMCT 6200/2008 si   
HG 769/2005. Acest tip de bursă este cumulativ cu toate celelalte tipuri de bursă. 
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Metodologia de acordare a burselor de merit și de studiu 
 
 

Art. 61.  Metodologia de acordare a burselor de merit și de studiu este următoarea: 
 
Semestrul I: 

1. Se  întocmesc clasamente  ale studenților promovați pe baza rezultatelor 
profesionale (inclusive sesiunile de restante și de măriri) din anul universitar anterior sau pe 
baza mediei de admitere în cazul studenților din anul I (licență și masterat); 

2. Pe baza clasamentelor întocmite, bursele de merit și de studiu se acordă, în ordinea 
descrescătoare a mediilor ponderate calculate  până la consumarea numărului de burse 
repartizat programului de studii/ specializare; 

3. Comisia de acordare a burselor va respecta procentul de repartizare a fondului de 
burse  pe  programe de studii/specializări și an de studiu, conform  acestui regulament; 

4. În cazul în care, la nivelul unui program de studiu/ specializare nu există studenți 
care să îndeplinească condițiile de acordare a bursei respective, Comisia va  redistribui  fondul 
alocat către alte programe de studiu/specializări  conform metodologiei  stabilite  și aprobate 
de Consiliul facultății; 

5. Dacă fondul de burse de merit și de studiu acordat facultății  nu este consumat în 
întregime, partea neconsumată se redistribuie de către prorectorul de resort facultăților care au 
studenți care satisfac condițiile  acordării acestor burse; 

6. Comisia de acordare a burselor va întocmi clasamente cu punctaje pentru 
acordarea burselor de ajutor social ( inclusive burse UVT) și va stabili numărul de burse în 
baza fondului alocat pentru aceste tipuri de burse; 

7.  Se afișează listele cu studenții bursieri pe semestrul I. 
 
Semestrul II: 

1. Se stabilește diferența  rămasă neconsumată din  fondul de burse alocat prin 
contractul instituțional și din fondul UVT alocat facultății pentru burse UVT care se adaugă la 
fondul de burse aferent semestrului II;  

2.  Se reia procedura descrisă la semestrul I care se aplică la rezultatele profesionale la 
sfârșitul semestrului I al anului universitar 2015/2016; 

3. Comisia de acordare a burselor va întocmi clasamente cu punctaje pentru 
acordarea burselor de ajutor social (inclusiv burse UVT) și va stabili numărul de burse în baza 
fondului alocat pentru aceste tipuri de burse; 

4. Comisia de acordare a burselor va întocmi clasamente cu punctaje pentru 
acordarea burselor de ajutor social (inclusiv burse UVT) și va stabili numărul de burse în baza 
fondului alocat pentru aceste tipuri de burse; 

5.  Se afișează listele cu studenții bursieri pe semestrul II. 
 
Art. 62.  Bursele de merit, bursele de studiu și bursele de ajutor social pot fi suspendate 
pentru anumite perioade de timp, pentru abateri disciplinare și interes necorespunzător față de 
procesul de învățământ, la inițiativa și prin decizia Consiliului Facultății. 
De asemenea, bursele se suspendă în perioada în care deținătorii lor sunt plecați din țară, 
indiferent cine finanțează respectivele plecări, cu excepția bursierilor 
ERASMUS/SOCRATES. 
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Art. 63. Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obținerii burselor, atrage 
după sine exmatricularea studentului(ei) și sesizarea organelor de cercetare penală. 
 
Art. 64. Universitatea de Vest din Timișoara acordă Burse Excepționale Ocazionale 
studenților care sunt implicați în activități care contribuie la bunul mers al instituției sau 
promovează interesele universității în mediul socio-economic. Cuantumul acestor burse se 
stabilește și se aprobă de către Biroul Senatului UVT și nu poate depăși nivelul maxim al 
bursei de excelență care se acordă în fiecare an universitar. Bursele excepționale ocazionale 
sunt individualizate și se acordă doar atunci când un student a efectuat o anumită activitate la 
cererea expresă a conducerii UVT. 
 
Art. 65. Prezentul Regulament se completează cu prevederile din actele normative care 
reglementează  acordarea burselor. 
 
         
 
   Acest Regulament a fost aprobat  în ședința Senatului UVT din data de 30.09.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prorector, 
Prof. univ. dr. Cosmin Enache 
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ANEXĂ 
 
 

Cuantumurile minime ale burselor stabilite de facultăți pentru anul universitar 
2016/2017 sunt următoarele: 
 
Bursa de performanta 400 480 lei 
Bursa de merit 250 300 lei 
Bursa de studiu 200 240 lei 
Bursa sociala 200 240 lei 
 
Bursa UVT   220 260 lei 
 
Bursa etnici romani  licență  echivalent 65 euro / luna 
Bursa etnici romani  masterat   echivalent 75 euro / luna 
 

 
PRECIZĂRI PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL 

 
Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui 

semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar). 
 
Bursa de ajutor social cu caracter permanent 
 

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, 
studenții de la învățământul de zi, chiar dacă beneficiază și de un alt tip de bursă (studiu, 
merit, performanță, excelență), în ordinea de prioritate stabilită mai jos: 

1) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele perioadei 
la care se face raportarea orfani, ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, 
care nu realizează venituri; 

2) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele perioadei 
la care se face raportarea bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, care suferă de: 
boli maligne, linfoame, talasemii, scleroze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență renală 
cronică, sindromuri de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, care suferă de diabet, 
cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, care sunt infestați cu virusul HIV, hepatită cronică, 
astm bronșic, spondilită anchilozantă, reumatism articular acut, glaucom, miopie gravă, 
ulcerul gastroduodenal  (art. 12, Anexa 2 la H.G. 558/1998). 

3) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele perioadei 
la care se face raportarea a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare 
depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul 
minim pe economie. 
   
 
Bursa de ajutor social cu caracter ocazional  
 

Se acordă în cuantum cel puțin egal cu bursa minimă, stabilită prin Regulamentul de 
burse al UVT, pentru această categorie, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă 
categorie de bursă, astfel: 
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a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda 

studenților orfani, studenților defavorizați din punct de vedere social, studenților proveniți din 
casele de copii, din plasament familial sau din încredințare, a căror familie nu a realizat în 
cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii 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 aceluiași student cel mult de două ori în decursul unui an 
universitar. 

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui soție nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă, 
constă într-o bursă pentru naștere și lehuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei 
copilului nou-născut. 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda 
studentului/ei pentru decesul unui membru al familiei (mamă, tată, soț, soție, copil) sau în caz 
de deces al studentului/ei, necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soț/soție care nu realizează 
venituri. 
 
 

Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social: 
 

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții orfani de ambii părinți vor 
depune  următoarele documente: 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății; 
2) copie a buletinului/ cărții de identitate; 
3) copii ale certificatelor de deces ale părinților; 
4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz: 

a) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș 
pentru lunile care se iau în considerare; 

b) adeverința de șomaj; 
c) adeverința de salariu net; 
d) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete 

obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri 
agricole, păduri, chirii, etc. 

e) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete 
obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații 
familiale, societăți  comerciale); 

f) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte 
venituri  decât cele declarate  
 

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții proveniți din casele de 
copii centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele 
documente: 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății; 
2) copie a buletinului/ cărții de identitate; 
3) documente justificative privind situația în care se află: 

a) adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament; 
b) copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament 

familial; 
4) documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea 
bursei  sociale, după caz: 

a) cupoane sau adeverință pentru alocația de plasament; 
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b) adeverință de șomaj; 
c) adeverință de salariu net, etc.; 

5) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are și alte venituri 
decât  cele declarate. 
  

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care provin din familii ale 
căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât 
cuantumul salariului minim pe economie vor depune următoarele documente: 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății; 
2) copie a buletinului/ cărții de identitate; 
3) copii ale buletinelor/ cărților de identitate ale părinților; 
4) copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/ cărților de identitate (dacă este cazul), 
ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților; 
5) adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 
învățământ; 
6) declarații pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria 
localității în care își are domiciliul, pentru copii minori aflați în întreținerea familiei, care nu 
urmează o formă de învățământ și nici nu obțin venituri proprii; 
7) adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu probleme medicale; 
8) documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea 
bursei sociale și ale părinților acestora, după caz: 

a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei 
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare; 

b) adeverință de șomaj; 
c) de salariu net, etc.; 

9)   declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține nici un fel de venit, 
în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul; 
10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se 
completează cu adeverință/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și 
frații acestuia; 
11) copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, se completează cu 
adeverință/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student și frații acestuia; 
12) adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute 
din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri 
agricole, păduri, chirii, etc. 
13) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 
activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți  
comerciale); 
14) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el și familia sa nu 
mai are și alte venituri decât cele declarate . 
 

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care au împlinit vârsta de 
26 de ani vor depune următoarele documente: 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății; 
2) copie a buletinului/ cărții de identitate; 
3) documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea 
bursei  sociale, după caz: 

a) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș 
pentru lunile care se iau în considerare; 

b) adeverința de șomaj; 
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c) adeverința de salariu net, etc.; 

4) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din 
activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, 
chirii, etc. 
5) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 
activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți  
comerciale); 
6) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are și 
alte venituri decât cele declarate . 
 

• Pentru studenții înmatriculați la cursurile de zi, pentru familiile de studenți, dosarele 
pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele documente: 

 
1. studenții căsătoriți, ambii cu vârsta până în 26 de ani și care nu obțin venituri proprii 
vor depune documentele menționate la aliniatul (4) pentru familia din care provine fiecare soț, 
la care se adaugă: 

a) copie a certificatului de căsătorie; 
b) adeverință de student pentru celălalt soț; 
c) copii ale certificatelor de naștere ale copiilor (dacă este cazul); 

 
2. student/ă căsătorit/ă, soția/ soțul nefiind studentă/ student: vor depune documentele 
prezentate la aliniatul (4) pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obține 
venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soț, dacă studentul obține 
venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naștere ale 
copiilor (dacă este cazul); pentru soț/ soție se adaugă: 

a) copie a buletinului/ cărții de identitate; 
b) adeverința de salariu net, adeverința de somaj, cupoane sau adeverința de la Casa de 

Pensii  privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în considerare, etc. 
c) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete 

obținute din activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, păduri, chirii, 
etc.; 

d) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete 
obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații 
familiale, societăți comerciale); 

e) declarație pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu 
mai are și alte venituri decât cele declarate, după caz. 

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, 
studentele vor depune următoarele documente: 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății; 
2) copie a buletinului/ cărții de identitate; 
3) copie a certificatului de naștere al copilului. 

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, 
studenții ale căror soții nu realizează alte venituri decât bursele vor depune 
următoarele documente: 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății; 
2) copie a buletinului/ cărții de identitate; 
3) copie a buletinului/ cărții de identitate al/ a soției; 
4) copie a certificatului de căsătorie; 
5) copie a certificatului de naștere al copilului; 
6) documente justificative privind veniturile proprii și ale soției, după caz: 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timișoara, România 
                                                                Tel./Fax: +4 0256-592.174 (241), www.uvt.ro 

 

15 



 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE                 ...I 
      UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 

   
a) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș 

pentru lunile care  se iau în considerare; 
b) adeverința de șomaj; 
c) adeverința de salariu net, etc.; 

7) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din 
activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, 
chirii, etc.; 
8) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 
activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 
comerciale); 
9) declarație pe propria răspundere, dată la notar, a soției studentului, din care să reiasă că nu 
mai  realizează și alte venituri decât cele declarate; 
10) declarație pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are și alte 
venituri decât cele declarate.  

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se depun 
următoarele documente: 

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății; 
2) copie a buletinului/ cărții de identitate; 
3) copie a certificatului de căsătorie; 
4) copie a certificatului de deces; 
5) soția/ soțul studentului/ studentei va depune la dosar și documente justificative privind 
veniturile: 

a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș 
pentru lunile care se iau în considerare (dacă este cazul); 

b)  adeverința de șomaj (dacă este cazul); 
c)  adeverința de salariu net (dacă este cazul), etc.; 
d)  adeverință, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete 

obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri 
agricole, păduri, chirii, etc.; 

e) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete 
obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații 
familiale, societăți comerciale); 

f) declarație pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu mai 
realizează și alte venituri decât cele declarate. 
 

Stabilirea venitului net pe membru al familiei 
 
(1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare 
veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obținute în țară sau în 
străinătate: 

a) veniturile salariale și asimilate (spre exemplu: indemnizații de însoțitor, drepturi de 
autor, venituri din activități independente, etc.) obținute de solicitantul bursei, părinții 
acestuia, soțul sau soția  (Legea 571/2003, modificată si actualizată); 

b) venituri obținute din proprietăți personale sau ale familiei: chirii, rente, dobânzi, 
dividende, etc.  (Legea 571/2003, modificată și actualizată); 

c) pensii, indiferent de natura lor (Legea 19/2000, modificată și actualizată); 
d) indemnizații de șomaj (Legea 76/2002, modificată și actualizată); 
e) alocații de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004, modificată și 

actualizată); 
f) venituri din activitățile agricole: cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și 

zarzavaturilor, în  sere și solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat; 
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cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor; exploatarea 
pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea (Legea 571/2003, modificată și 
actualizată); 

g) venituri din concedii medicale pentru sarcină și lehuzie, indemnizații pentru 
creșterea copiilor, stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005, modificată și actualizată); 

h) indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (Legea19/2000, modificată și 
actualizată); 

i) alocații de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificată și actualizată). 
(2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare 
veniturile obținute din burse acordate de instituții de învățământ sau alocații cu destinație 
specială, acordate din bugetul de stat: 
             a) ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinței, alocația pentru copiii nou-
născuți (acordate conform Legii 416/2001, modificată și actualizată); 
             b) pentru un solicitant aflat în plasament, veniturile familiilor care au în plasament 
copii (Legea 172/2004); 
             c) alocații ocazionale în caz de deces și de maternitate. 
(3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: 
             a) pentru primul semestru: iunie, iulie, august; 
             b) pentru al doilea semestru: octombrie, noiembrie, decembrie. 
(4) Venitul lunar net mediu al studenților care au împlinit 26 de ani și urmează studiile 
ciclului de studii universitare de licență se calculează luând în considerare  doar veniturile 
personale ale acestora (art. 66, alin. b din Legea 19/17 martie 2000 coroborat cu prevederile 
Codului familiei). 
(5) Venitul lunar net mediu (pentru cele trei luni luate în considerare), pe membru de familie, 
al familiilor constituite din studenți se calculează, astfel: 

a) pentru familiile de studenți în care nici unul dintre soți nu are venituri, venitul 
lunar net  mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor 
două familii din care provin cei doi studenți; 

b) pentru familiile de studenți în care unul dintre soți are venituri, iar celălalt nu, 
venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului 
familiei care realizează venituri și venitul mediu net al familiei din care provine 
membrul familiei care nu realizează venituri; 

c)   pentru familiile de studenți în care ambii soți au venituri, venitul lunar net mediu 
se calculează ca medie între veniturile celor doi soți. 

 
(6) Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare 
veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a 
lunii pentru care este obținut venitul. 
 
(7) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează, astfel: se cumulează toate 
veniturile nete obținute de membrii familiei pe cele trei luni, se împarte la trei (numărul de 
luni) și apoi la numărul de membrii ai familiei, inclusiv cei aflați în întreținere. 
 
 

Regimul declarației pe propria răspundere 
 
(1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar și o declarație dată pe propria 
răspundere, sub sancțiunea Codului penal pentru fals în declarații, din care să reiasă că el și 
familia sa nu au alte venituri decât cele declarate. 
(2) Declarația pe propria răspundere va fi scrisă de mână, în fața persoanei care primește 
dosarul și care are responsabilitatea verificării acestuia. 
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(3) Persoana, din cadrul facultății al cărui student este solicitantul unei burse de ajutor social, 
responsabilă să primească și să verifice dosarul acestuia, va menționa pe declarație: „dată în 
fața mea, astăzi...”, va preciza data și va semna. 
 
Codul Penal (2004), art. 474: „Declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unei 
autorități sau instituții publice, în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru 
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută 
servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea strictă de la 
un an la 3 ani sau cu zile-amendă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprobat în Ședința Senatului din 30.09.2016. 

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timișoara, România 
                                                                Tel./Fax: +4 0256-592.174 (241), www.uvt.ro 

 

18 


	REGULAMENT
	Baza legală
	Art. 7.  Tipurile de burse acordate de UVT sunt :
	a) Burse finanțate în baza contractului de finanțare cu MENCS
	b) Burse finanțate din fonduri proprii UVT
	c) Burse finanțate în baza unor legi speciale
	Bursa de excelentă
	Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate
	Bursa „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională
	Bursa „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice
	Bursa pentru olimpici
	Art. 38.  Cuantumul lunar al bursei  pentru olimpici  este de S500S 600 de lei.
	Bursa UVT
	Bursa de performanță
	Bursa de merit și bursa de studiu
	Bursa de ajutor social
	Bursa de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural
	Metodologia de acordare a burselor de merit și de studiu
	Semestrul I:
	Semestrul II:
	Acest Regulament a fost aprobat  în ședința Senatului UVT din data de 30.09.2016.
	Prof. univ. dr. Cosmin Enache
	ANEXĂ
	Bursa de performanta S400S 480 lei
	Bursa etnici romani  licență  echivalent 65 euro / luna
	Bursa de ajutor social cu caracter permanent
	Bursa de ajutor social cu caracter ocazional
	Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social:
	Stabilirea venitului net pe membru al familiei
	Regimul declarației pe propria răspundere

