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privind acordarea de burse ~i alte forme de sprijin material 

Baza legala: 

Lege a educatiei nationale nr. 1/2011 publicata In Monitorul Oficial at Romaniei nr. 18 din 10 ianuarie 

2011; 

Contractu I institutional at Universitatii Transilvania din Bra~ov Tncheiat cu MEN; 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei 

nr. 852 din 20 decembrie 2010; 

Cartea a 11 -a Despre Familie din Noul Cod Civi l; 

Ordinul MEN nr. 3392/2017 privind stabilirea Criterii lor generate de acordare a burselor ~i a altar forme 

de sprijin material pentru studentii ~i cu rsantii din lnvatamantul superior de stat, l nvatamant cu frecventa; 

Ordinul MEN nr. 4104/2017 privind modificarea ~i completarea Anexei Ia Ordinul ministrului educatiei 

nationale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generate de acordare a burselor ~ i a altar forme de sprijin 

material pentru studentii ~i cursantii din Tnvatamantul superior de stat, lnvatamant cu frecventa; 

Ordinul MEN nr. 4366/2017 privind modificarea ~i completarea Anexei Ia Ordinul ministrului educatiei 

nationale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criterii lor generate de acordare a burselor ~i a alter forme de sprijin 

material pentru studentii ~i cursantii din lnvatamantul superior de stat, lnvatamant cu frecventa. 

Art. 1 Statui acorda premii, burse, locuri In tabere ~i alte asemenea stimulente studentilor cu performante 

universitare, precum ~i cu rezultate remarcabi le In educatia ~i formarea lor profesionala sau In act ivitati 

culturale ~i sport ive (Legea 1/2011 , Art. 12, al. 3). 

Art. 2 Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite din fonduri de Ia bugetul de stat: varsta, sexul, 

re ligia, rasa, nationalitatea, cetatenia, orientarea sexuala, apartenenta politica a studentului sau a familie i 

acestuia, apartenenta Ia organizatii legal constituite ori cu activitate conforma cu legislat ia europeana In 

vigoare, numarul de ani petrecuti In alte institutii de Tnvatamant, studiile efectuate Tn strainatate, precum ~i 

accesulla burse din alte surse. 

Art. 3 Studentii Universitatii Transi lvania din Bra~ov pot beneficia de bursa pe baza de contract Tncheiat cu 

diverse unitati economice, precum ~i de credite acordate de banci, fara a afecta dreptul studentului de a primi o 

alta categorie de bursa de Ia bugetul statului. Modalitatea de lncheiere a contractelor lntre studenti ~ i agenti 

economici, precum ~i conditi ile de acordare a burselor aferente contractelor ~i creditelor de studiu acordate de 

banci se stabi l e~te lntre cele doua parti - studenti ~i agentii economici sau banci. Raspunderea pentru 

lndeplinirea conditiilor contractuale revine fiecarui student care a Tncheiat un astfel de contract. 

Art. 4 Universitatea Transilvania din Bra~ov poate acorda, In conditiile legii, studentilor de Ia cursurile cu 

frecventa. licenta. master ~i/sau doctoratln cazurile special mentionate, urmatoarele categorii de burse: 
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A. Burse pentru stimularea performantei academice: 

- burse de performan~a ~tiin~ifica; 

- burse de merit; 

B. Burse pentru sus~inerea financiar~ a studen~ilor cu venituri reduse: 

- burse sociale; 

- burse sociale ocazionale; 

C. Burse speciale: 

- pentru performan~e cultural-artistice deosebite; 

- pentru performante sportive deosebite; 

- pentru implicarea In activitati extracurriculare ~i de voluntariat; 

- pentru membrii studenti ai comitetelor de camin; 

- burse STUDENT- STAR, 

- burse "Noi Dezvoltam Universitatea"; 

- burse "Fii In Centru!". 

D. Burse pentru stagii de studii universitare !li postuniversitare in ~r~ !li str~in~tate (acordate ~i 

studentilor doctoranzi, post-doctoranzilor ori cursan~ilor din programele postuniversitare); 

E. Burse acordate din venituri proprii, dupa caz: 

- burse internship STUDENT- CAMPUS; 

- burse .. Transi lvania Academica Scholarship"; 

- burse .. Casa Sf. losif "; 

- bursa de excelenta TRANSIL VANIA; 

- bursa ,.Premiul anului- Mobilitatea Erasmus+"; 

- burse "Noi Dezvoltam Universitatea"; 

- burse "Fii In Centru!"; 

- burse "~eful promotiei". 

Pot beneficia de burse finantate de Ia bugetul de stat prevazute Ia art. 4, lit. A, 8, C. studentii romani cu 

domiciliul stabi l ln Romania ~i studentii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand 

Spa~iului Economic European ~i ai Confederatiei Elvetiene, care lndeplinesc conditiile prevazute prin prezentul 

regulament. 

Art. 5 Fondurile pentru burse ~i protectie sociala a studentilor se aloca de catre MEN, prin contractu! 

institu~ional, In func~ie de numarul de studenti de Ia lnvatamantul cu frecventa. fara taxa de studii (Legea 

1/2011, Art. 223, al. 9). Universitatea suplimenteaza fondu l de burse prin venituri proprii extrabugetare (Legea 

1/2011, Art. 223, al. 11 ). Aceste sume suplimentare se aproba anual de Senatul universitar, Ia propunerea 

Consiliului de Administratie. Sumele suplimentare provenite din venituri proprii extrabugetare acopera eel putin 

cuantumul burselor acordate din venituri proprii reglementate de Art. 4, lit. E. 

Art. 6 Fondurile pentru acordarea burselor de Ia bugetul de stat sunt repartizate astfel: 

Ia nivelul universit~tii, pentru bursele pentru stagii de studii universitare ~i postuniversitare In ~ara ~i 

strainatate, bursele Noi Dezvo ltam Universitatea, bursele Fii In Centru!, pentru bursele STUDENT 

STAR~i bursele speciale pentru membrii studenti ai comitetelor de cam in; 

Ia nivelul facultatilor, pentru burse pentru stimularea performantei academice, alte burse speciale ~i 

burse sociale. 

Comisia de burse pe universitate repartizeaza fondul de burse facultatilor, proportional cu numarul studentilor 

de Ia invatamantul cu frecventa. Sumele de bani ramase neacordate ca burse Ia nivelul unei facultati, vor f i 

redistribuite de ditre Comisia de burse pe universitate altar facu ltati. Fondurile repartizate facultatilor pentru 

bursele de stimulare a performantei academice se vor imparti pe programe de studiu ~i pe anii de studiu, 

proportional cu numarul de studenti. raspunderea impartirii fondurilor pe programe de studiu ;;i an i de studiu 

revenind Comisiei de burse pe facultate. 
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Art. 7 Fondu l de burse se distribuie astfel: 

2 OJ. pentru bursele STUDENT- STAR si bursele speciale pentru membrii studenti ai comitetelor de 

camin; 

1 - 6 OJ. pentru burse pentru stagii de studii universitare ~i postuniversitare Tn tara ~i strainatate*; 

62 - 67 OJ. pentru burse pentru stimularea performantei academice ~i alte burse special e. in cazul In care 

fondul nu este utilizat Tn Tntregime, acesta se red istribu ie pentru acordarea burselor sociale de catre Comisia de 

burse pe facultate; 

30 - 35 "lo pentru bursele sociale. in cazu l Tn care fondul pent ru acordarea burselor sociale nu este 

utilizat In lntregime de catre una sau mai multe facultati. acesta se redistribuie de catre Comisia de burse pe 

universitate celorlalte facultati. pentru acordarea burselor sociale. Sumele ramase dupa acoperirea tuturor 

solicitarilor eligibile se redistribuie de catre Comisia de burse pe universitate pentru acordarea burselor de 

performanta sau de merit. 

*suma de bani ramasa necheftuita Ia categoria burse pentru stagii de studii universitare ~i postuniversitare In 

tara ~i strainatate poate fi repartizata Ia alte categorii de burse. 

Universitatea decide sursa de finantare a burselor Noi Dezvoltam Universitatea, Fii In Centru!, respectiv venituri 

proprii sau fonduri de Ia bugetul de stat, dupa caz. 

Art. 8 Cuantumul burselor se aproba anual de Senatul universitar, Ia propunerea facultatilor ~i cu avizu l 

Consil iului de Administratie. Cuantumul bursei de performanta este mai mare decat cuantumul bursei de merit. 

Cuantumul bursei de merit este mai mare decat cuantumu l bursei sociale. Cuantumul min imal burselor sociale 

se propune anual de catre CNFIS, tinand cant de faptul ca acestea trebuie sa acopere cheltuielile minime de 

masa ~i cazare (Legea 1/2011, Art. 223, alin.1 0). Tn situatia Universitatii Transilvania acest cuantum minim se 

refera Ia cheltuielile lunare de masa ~i cazare pentru un student bugetat. Cuantumul bursei de excelenta 

TRANSILVAN/A este eel putin de doua ori mai mare decat valoarea lunara a bursei de performanta. Cuantumul 

burselor internship STUDENT- CAMPUSeste stabilit, de Ia caz Ia caz, de catre Consiliul de Administratie. 

Art. 9 Un student nu poate primi doua tipuri de burse simultan din aceea~i categorie, dar are dreptul sa opteze 

pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o perioada mai Tndelungata de timp. Prin exceptie, 

studentii care beneficiaza de bursa sociala pot primi ~i orice alt tip de bursa reglementata prin prezentul 

Regulament. Studentii care au dreptu l sa primeasca atat bursa de performanta. cat ~i bursa de merit trebuie sa 

opteze pentru una dintre ele, putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o 

perioada mai Tndelungata 'de timp. Bursele acordate din fonduri proprii, cum ar fi bursa de excelen~a 

TRANS!LVANIA. bursa internship STUDENT - CAMPUS~i bursa Premiu l anuiUI - Mobilitatea Erasmus+ ~i bursa 

~eful promotiei, se pot cumula cu celelalte categorii de burse. 

Art. 10 Bursele, ind iferent de categoria acestora, se vor acorda studentilor ~i pe perioadele cand ace~tia sunt 

plecati In strainatate pentru studii, In baza acordurilor lncheiate de Universitate cu universitat ile partenere, cu 

sau fara sustinerea materiala din partea Universitatii Transilvania din Bra~ov. Aprobarea acordarii burselor In 

acest caz o face Comisia de burse pe facultate. Pentru studentii beneficiari de mobilitati Tn cadrul programului 

Erasmus+ procedura de acordare a burselor respecta prevederi le Regulamentului de recunoa?tere a perioadelor 

de studti sau de plasament practic efectuate ln cadru/ mobilitap!or Erasmus prin programu/ Erasmus+. 

Art. 11 Bursele de performanta ~tiintifica, de merit, sociale, pentru performante cultural-artistice ~i sportive se 

acorda studentilor pentru perioada Tntregului an universitar. Pentru studentii din ultimul an de studii (licenta ~ i 

master), bursele (indiferent de categoria acestora) se acorda pana Ia f inalizarea primei sesiuni programate 

pentru f inalizarea studii lor. 
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Art. 12 Plata burselor se face prin transfer bancar, lunar, Ia data stabilita de Universitatea Transilvania din 

Bra~ov. Exceptiile vor fi aprobate nominal de catre Consiliul de Administratie al universitatii. 

Art. 13 Daca studentul renunta Ia studii ~i se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar, plata 

bursei se sisteaza incepand cu data inregistrarii solicitarii de retragere Ia secretariatul facultati i. 

Art. 14. Studentii pot beneficia de orice tip de bursa din fonduri de Ia bugetul de stat pentru un singur program 

de licenta. pentru un singur program de master, cu exceptia burselor pentru stagii de studii universitare ~i 

postuniversitare. Pentru a evita acordarea bursei Ia doua programe de studii, atribuirea bursei se face de 

facultatea (programul de studiu) din institutia de invatamant superior pentru care opteaza studentul respectiv, 

cea Ia care studentul are depusa diploma de bacalaureat in original, pe baza de cerere. Cere rea va fi insotita de o 

adeverinta eliberata de cealalta facultate/institutie de invatamant superior unde este inmatriculat studentul, 

care atesta ca nu este bursier Ia acea facultate. 

Art. 15 Absolventii cu diploma de licenta sau absolvire, respectiv diploma de master, care urmeaza un nou 

program de studiu sau studentii care i~i continua studiile pot beneficia de bursa, Ia cerere, daca nu au beneficiat 

de bursa Ia primul program ~i numai in conditii le in care diploma de bacalaureat ~i diploma de licenta (absolvire) 

se afla Ia facultate in original. Cererea va fi insotita de o adeverinta eliberata de facultatea/institutia de 

invatamant superior absolvita anterior, care atesta ca studentu l nu a mai beneficiat de bursa. 

Art. 16 Studentii sportivi de performanta. studentii componenti ai unor formatii artistice, precum ~i studentii 

care au beneficiat de burse de specializare in strainatate ~i care au primit aprobare pentru prelungire de sesiune 

pot beneficia de burse daca, Ia data de 30 octombrie a anului universitar in curs, indeplinesc criteriile speofice 

stabilite pentru acordarea burselor. De asemenea, studentii care se inscriu in categorii le sus-mentionate ~i care 

au primit aprobare pentru sustinerea examenelor in afara sesiunii din iarna pot beneficia de burse pe al doilea 

semestru al anului universitar, daca indeplinesc criteri ile specifice de acordare a acestora Ia data de 30 martie a 

anului universitar in curs. Bursele se acorda incepand cu luna urmatoare datei promovarii ultimului examen 

programat. 

Art. 17 Studentii cu prelungirea duratei de ~colarizare nu pot primi bursa in anul pe care il repeta. Studentii 

bursieri care, din motive medicale, au primit prelungire de ~colarizare (repetare medicala), aflati in 

imposibilitatea de a frecventa cursuri le eel putin 60 de zile in anul universitar precedent, pot primi bursa pe baza 

rezultatelor realizate in anul de studiu promovat anterior celui pe care i l repeta din motive medicale ~i. respectiv, 

in functie de veniturile nete pe membru de familie, pentru bursa de ajutor social. dar nu mai mult decat durata 

normala de $COiarizare. 

Art. 18 Studentii care au beneficiat de intrerupere medicala a studiilor, au dreptul la bursa in anul in care i~i reiau 

activitatea, in conditii le in care Ia data intreruperii studiilor erau bursieri. Studentii creditati au dreptul la bursa in 

semestrul urmator promovarii examenelor creditate, programate prin planul de invatamant. cu conditia 

indeplinirii prevederilor prezentu lui regulament. 

Art. 19 Creditele, respectiv notele obtinute Ia disciplinele facultative nu se iau in considerare in calculul 

punctelor de credit, respectiv mediei pentru acordarea bursei, dar pot fi folosite pentru departajare in cazul 

acel uia~i numar de puncte valorice. 

Art. 20 Metodologia de acordare a burselor de performanta academica, a burselor speciale, a burselor pentru 

stagii de studii universitare in tara ~i strainatate, a burselor sociale ~ i a burselor acordate din venituri proprii, 

este prevazuta in Anexa 1. 
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Art. 21 Actele pe baza carora s-au acordat bursele se depun ~i se pastreaza Ia arhiva universitatii o durata 

minima de cinci ani. Pentru acest lucru raspunde Comisia de burse pe facultate ~i responsabilul cu Arhiva 

universitatii. 

Art. 22 Bursele pot fi retrase temporar sau definitiv de catre Consi li ile facultatilor pentru abateri grave de Ia 

normele disciplinei universitare, pe baza criterii lor stabilite de fiecare facultate In parte. 

Art. 23 Studentii pot contesta In scris hotararea de neatribuire a bursei sau de retragere, In termen de 2 zile 

lucratoare de Ia afic;;area acesteia Ia avizieru l ~i pe site-ul facultatii. Contestatiile se rezolva de catre Comisia de 

burse a facultatii, In termen de eel mult 3 zile lucratoare de Ia depunerea acestora. Studentii nemultumiti de 

hoUirarea data asupra contestatiei de catre Comisia de burse pe facultate pot solicita reanalizarea cererii de 

catre Comisia de burse pe universitate, lnregistrand In termen de 3 zi le de Ia afic;;area rezultatelor Ia facultate, o 

solicitare motivata In acest sens. Facu ltatea va transmite imediat Comisiei de burse pe universitate solicitarea ~i 

dosarul cuprinzand contestatia ~i actele depuse de student. Comisia de burse pe universitate solutioneaza 

cererea In termen de 5 zi le de Ia lnregistrare ~i comunica rezolutia facultatii. 

Art. 24 Universitatea Transilvania din Brac;;ov poate acorda studentilor cu taxa, granturi de studii, integrale sau 

partiale, In cuantumul maxim al taxei de c;;colarizare. Aceste granturi se acorda In ordinea ierarhizarii valorice a 

studenti lor. Granturile se acorda anual pentru fiecare program de studii ~i reprezinta maxim 5% din granturile 

finantate de Ia bugetul de stat pentru acel program de studii ~i an de studi i. Consiliile facultati lor vor face 

propunerile de granturi, In termen de 15 zi le lucratoare de Ia lnceperea anului universitar. Propunerile 

facultatilor se centralizeaza Ia Prorectoratul cu Studentii c;;i legatura cu mediul economic c;;i socio-cultural ~i sunt 

prezentate Consiliului de Administratie pentru analiza c;;i aprobare. 

Art. 25 Ca o forma de sprijin material, Universitatea Transilvania din Brac;;ov poate acorda studentilor cazati In 

camine ~i care au o situatie fami liala economica dificila (venitul lunar pe membru de familie mai mic decat o 

valoare fixata Ia lnceputu l fiecarui an universitar, de catre Consiliul pentru probleme sociale studentec;;ti) 

reducere/scutire Ia plata taxei de camin. Solicitari le, vizate de secretariatul facultatii ~i lnsotite de documente 

justif icative, se depun Ia Prorectoratul cu Studentii c;;i legatura cu mediul economic c;;i socio-cultural In maxim 4 

saptamani de Ia data lnceperii anului universitar. Nu se admit cereri depuse ulterior acestui termen, 

indiferent de situatia sociala respectiva. Comitetele studentec;;ti de camine ~i Administratia caminelor analizeaza 

fiecare solicitare In parte ~i supune aceste cazuri discutiei Consiliului pentru probleme social - studentec;;ti. Lista 

finala a beneficiarilor se aproba In Consi liul de Administratie. Aprobarile pent ru reducere/scutire de Ia plata taxei 

de cam in sunt valabile numai pe durata anului universitar In care se acorda. 

Art. 26 Tot ca o forma de sprijin material, pentru studentii care reprezinta cazuri sociale deosebite (studenti 

proveniti de Ia casele de copii, studenti orfani de ambii parinti sau cei din plasament fami lial etc.) Universitatea 

Transi lvania din Brac;;ov poate acorda, In regim de gratuitate, cazare lunara ~i o masa pe zi, Ia cantinele 

studentec;;ti, lntr-un cuantum de pana Ia 15 lei/zi. Consi liul pentru probleme social - studentec;;ti (Co-STUDENT) 

va analiza fiecare caz In parte ~i va decide in legatura cu studentii care au nevoie de un astfel de sprij in. in acest 

sens, propunerea Co-STUDENT va fi lnaintata Consiliului de Administratie c;;i aprobata de Senatul universitatii. 

Art. 27 Ajutoarele sociale acordate de Universitatea Transilvania din Brac;;ov pent ru cazare c;; i/sau masa 

studenti lor lndreptatiti sa le primeasca (reduceri/scutiri taxe de cazare c;;i masa). pot f i conditionate de 

conducerea universitatii de implicarea studentilor In cauza In diferite activitati administrative ale campusului, In 

funqie de necesitati. Activitatile vor fi orientate catre supravegherea consumurilor de util itati. a functionarii 

instalatiilor, curateniei (inclusiv curatenia spatiilor verzi), organizare de conferinte c;; i evenimente ale universitatii, 

Podiumul companiilor, activitati specifice caminelor c;;i cantinelor etc. Gestionarea c;; i coordonarea studentilor In 

acest sens va fi realizata de Prorectoratul cu Studentii c;;i legatura cu mediul economic c;;i socio-cultural lmpreuna 

cu Directia Generai-Administrativa. 
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Art. 28 Pentru acordarea burselor {cu exceptia burselor internship STUDENT- CAMPUS, burselor Transilvania 

Academica Scholarship ~i a bursei Premiu l anului - Mobi litatea Erasmus+). se constituie, Ia propunerea 

Consiliului de Administratie, Comisia de burse ~i alte forme de sprijin material pe universitate. Din aceasta 

comisie, fac parte Prorectorul cu Studentii ~i legatura cu mediul economic ~i socio-cultural, secretarul ~ef al 

universitatii, directorul economic, reprezentanti ai studenti lor ~i ai compartimentului juridic al universitatii. 

Secretarul comisiei este secretarul Prorectoratului cu Studentii ~i legatura cu mediul economic ~i socio-cultural. 

Art. 29 Atributiile ~i competentele Comisiei de burse pe universitate: 

- supune avizarii Consiliului de Administratie, In vederea aprobarii In Senat, valoarea fondului de burse pe 

universitate, Ia lnceputul fiecarui semestru; 

- supune avizarii Consiliului de Administratie, In vederea aprobarii In Senat. cuantumul burselor, pe categorii, Ia 

lnceputu l fiecarui an universitar; 

- repartizeaza fondul de burse pe facultati; 

- redistribuie facultati lor sumele ramase neacordate ca burse Ia nivelul unor facultati; 

- aproba listele cu studenti bursieri, pe categorii ; 

- solutioneaza contestatii le pentru bursele de performanta ~i excelenta TRANSILVANIA. 

Art. 30 La nivelul f iecarei facu ltati. se constituie Comisia de acordare a burselor, cu aprobarea Consiliului 

facultatii. Din aceasta comisie, fac parte prodecanul cu studentii, secretarul ~ef al facultatii ~i minim doi 

reprezentati ai studentilor dintre care eel putin unul este membru al Senatului universitatii sau al Consiliului 

facultatii. Comisia poate propune criterii complementare pentru acordarea burselor In caz de egalitate a 

punctelor valorice, cu respectarea cadru lui legal al acestui regu lament. Aceste criterii se aproba de Consiliul 

facultatii ~i se afi~eaza Ia avizierul facultatii ~i/sau pe site-ul facultatii. 

Art. 31 Atributiile ~i competentele Comisiei de burse pe facultate: 

- elaboreaza criteriile complementare de acordare a burselor ~i le supune aprobarii Consiliului facultatii; 

- repartizeaza fondul de burse al facultatii pe programe de studii ~i ani de studii; 

- stabile~te Ia lnceputul fiecarui semestru numarul de burse ce se pot acorda, pe categorii de burse, conform 

hotararilor Senatului universitar; 

- verifica documentele justificative pe baza carora se acorda bursele; 

- stabile~te listele cu studentii bursieri, pe categorii de burse; 

- afi~eaza informatiile privind rezultatele repartizarii fondului de burse pe programe de studii ~i pe ani de studii 

{cuprinzand inclusiv fundamentarea), inclusiv pe site-ul facultatii; 

- afi~eaza listele cu studentii bursieri, inclusiv pe site-ul facultatii; 

- arhiveaza documentele pe baza carora se acorda bursele; 

- raspunde de respectarea Regulamentu lui privind acordarea de burse ~i alte forme de sprijin material; 

- raspunde de modul ln care se realizeaza atribuirea burselor In cadrul facultatii; 

- solutioneaza contestatii le Ia nivelul facu ltatii. 

Art. 32 ~edintele comisiilor de burse pe facultate, respectiv pe universitate sunt statutare In prezenta a 

minimum 2/3 din numaru l total al membrilor. Hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii simple a membrilor 

prezentL 

Prezentul Regulament a fost revizuit ~i aprobat In ~edinta Senatului Universitatii Transilvania din Bra~ov din 

data de 15.09.2021. 

Prof. dr. ing. Mircea Horia TIEREAN, 

Pre~edinte l e Senatului Universitatii Transilvania 

c 
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ANEXA 1 

A. BURSELE PENTRU STIMULAREA PERFORMANTEI ACADEMICE 

Bursele pentru stimularea performantei academice, acordate din fonduri de Ia bugetul de stat, pot fi burse de 

performanta ~tiintifica ~i burse de merit. 

Bursele de performanta ~tiintifica se acorda studentilor care au obtinut performante ~tiintifice 

deosebite. 

Bursele de merit se acorda studentilor care au obtinut rezultate deosebite Ia lnvatatura, respectiv au 

cele mai mari medii In acela~i an de studiu al unui program de studi i. 

1. BURSE DE PERFORMANTA $TIINTIFICA 

1.1 Bursele de performanta ~tiintifica se pot atribui incepand cu anul al 2-lea de studii, pentru lntreg anul 

universitar, lncepand cu data atribuirii prin concurs, Ia nivelul institutiei de lnvatamant superior. Bursele de 

performanta ~tiintifica se acorda pe baza punctajului cumulat, cu condit ia indeplinirii a eel putin unui criteriu de 

Ia punctul 1 - Anexa 2. 

1.2 Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanta ~tiintifica pentru studentii din Universitatea 

Transilvania din Bra~ov se face In baza criteriilor specifice aprobate de catre Consiliului de Administratie al 

Universitatii Transilvania din Bra~ov, prevazute In Anexa 2 a prezentului regulament. 

1.3 Bursele de performanta ~tiintifica se acorda In baza deciziei Comisiei de burse pe facultate. Media minim~ 

pentru ca un dosar s~ poata fi depus este 9,50. Se va avea In vedere, media obtinut~ in anul universitar anterior 

celui in care se depune dosarul pentru acordarea bursei de performanta ~tiintifica. 

1.4 Pentru fiecare criteriu specificat Ia Anexa 2, se acorda un numar de puncte. Pentru ca dosarul unui student 

sa poata fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta sa cumuleze un minim de 75 puncte. Bursele de 

performanta ~tiintifica se acorda studentilor, in ordinea descrescatoare a punctelor realizate, In limita fondurilor 

alocate. 

1.5 Pentru obtinerea bursei de performanta ~tiintifica, studentii vor lntocmi un dosar Tn care se vor prezenta 

rezultatele obtinute (diplome, copii dupa brevete, exemplar din lucrare etc.). Se vor lua In considerare numai 

activitatile/rezultatele aferente anului universitar anterior solicitarii bursei. Daca candidatu l a mai beneficiat in 

anii anteriori de bursa de performanta ~tiintifica, se vor lua Tn considerare numai activitatile desfa~urate de 

candidat de Ia ultima acordare a acestui tip de bursa. Dosaru l pentru obtinerea bursei de performanta ~tiint ifica 

se depune Ia secretariatul facultatii Ia care studentul a solicitat acordarea bursei. Termenul de depunere a 

dosarelor Ia secretariatul facultatii va fi stabilit ~i comunicat studentilor Ia lnceputul fiecarui an universitar (prin 

afi~are Ia avizierul facu ltatii ~i pe site-ul acesteia). 

1.6 Toate dosarele depuse Ia secretariatul facu ltatii vor fi analizate de Comisia de burse a facultatii respective. 

Comisia de burse a facultatii va afi~a Ia avizierul facultatii ~i pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului. 

Contestatii le se adreseaza Prorectoratu lui cu Studentii ~i legatura cu mediul economic ~i socio-cultural ~i se 

depun Ia Registratura universitatii Tn termen de 48 de ore de Ia afi~area Ia avizierul facultatii ~i pe site-ul 

facultatii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. Solutionarea contestatii lor se face In termen de maxim 7 zile 

lucratoare de Ia expirarea perioadei de depunere a contestatii lor, de catre Comisia de burse pe universitate, 

rezultatul contestatiilor fiind comunicat Comisiei de burse a facultatii de unde provine studentul contestator. 
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2. BURSE DE MERIT 

2.1 Bursele de merit pot fi integrale ?i partiale. Bursele de merit integrale se atribuie, Ia lnceputul fiecarui 

semestru universitar (cu exceptia anului I, semestrul I, de studiul. st udentilor integrali~ti de Ia programele de 

licenta ~i master (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare). In ordinea descrescatoare a 

medii lor (med ii ponderate cu numarul de cred ite asociat disciplinelor) obtinute In semestrul precedent (pentru 

evaluarea conditiilor de bursa pe semestrul II) /anul precedent (pentru evaluarea conditii lor de bursa pe 

semestrul I) pfma Ia acoperirea numarului de burse de merit stabili t pentru facultatea respectiva. Consiliile 

facultatilor pot impune un prag minim de medie pfma Ia care se poate acorda bursa de merit. 

2.2 Perioada de acordare a burselor de merit este de 6 luni: pentru semestrul I al anului universitar din 

octombrie pana in martie, iar pentru semestrul al ii-lea din apri lie pana in septembrie. 

2.3 Pentru studentii din anul I {licenta ?i master), in semestrul I, bursele de merit sunt partiale ?i se acorda 

astfel: 

- studentilor olimpici, inmatriculati fara examen de admitere; 

- celorlalti studenti inmatriculati prin concurs de admitere, In ordine descrescatoare a medii lor de admitere 

in limita fonduri lor disponibi le stabilite de catre Comisia de burse pe universitate; aceste burse partiale 

sunt in cuantum de 70% din valoarea bursei de merit integrale. Consiliile facultatilor pot impune un prag 

minim de medie pana Ia care se poate acorda bursa de merit part iala. 

2.4 Pentru studentii care In timpu l sesiunii de examene din iarna s-au aflat In conced iu medical/ maternitate, 

bursele de merit se revizuiesc In functie de rezultatele Ia examenele, colocviile, verificarile, proiectele 

programate in afara concediului medical. Conditiile de medie se stabilesc proportional cu rezultatele Ia aceste 

examene/colocvii. 

2.5 Bursele de merit acordate se mentin pe intreaga durata a anului universitar pentru studentii care nu au avut 

posibilitatea de a sustine examenele programate, ca urmare a faptului ca au fast internati In spital. ori s-au aflat 

in concediu medical pe intreaga durata a sesiunii sau eel putin 60 de zile lnainte de inceperea acesteia. 

B. BURSELE PENTRU SUSTINEREA FINANCIARA A STUDENTILOR CU VENITURI REDUSE . . 
Bursele pentru sustinerea financiara a studenti lor cu venituri reduse sunt: burse sociale ?i burse sociale 

ocazionale. Bursele sociale au rolul de a asigura conditii minime de subzistenta pentru studentii proveniti din 

medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate ?i celor pentru care s-a dispus ca masura de 

protectie plasamentu l. In vederea parcurgerii programelor de studii universitare Ia care sunt lnscri?i. Acestea 

sunt acordate din fonduri de Ia bugetul de stat, pe baza de cerere, In functie de situatia socioeconomica a 

familie i studentului ?i a criterii lor specifice stabilite prin prezentul regulament. La acordarea burselor sociale nu 

sunt prevazute criterii academice, cu exceptia celor mentionate Ia art.17 din prezentul regulament. 

3. BURSE SOCIALE 

3.1 Bursele sociale se acorda, In limita fondurilor alocate, urmatoarelor categorii: 

a. studentilor orfani de unul sau ambii parinti. celor proveniti din casele de copii, plasament familial ~i 

care nu realizeaza venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 

b. studentilor bolnavi TBC, care se afla in evidenta unitati lor medicale, celor care sufera de diabet, bali 

maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bron~ic. epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatita cronica. glaucom, miopie grava, bali imunologice, ba li rare, tulburari 

din spectrul autist, bali hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica, cei infestati 
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cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor. spondilita anchilozanta sau reumatism 

articular ~i cu orice alte boli cron ice sau boli care necesita tratament lndelungat); 

c. studen}i lor a caror familie nu a realizat In cele 3 luni lnainte de lnceperea semestrului I anului 

universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decat salariul de baza minim net 

pe economie. 

lerarhizarea studentilor pentru acordarea burselor sociale se face In ordinea de mai sus, iar In cadrul aceleia~i 

categoni In ordinea crescatoare a venitului lunar net mediu per membru de familie. 

3.2 Bursele sociale se acorda pe durata studiilor, pana Ia lmplinirea varstei de 35 de ani. 

3.3 Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentu lui se realizeaza, pana Ia lmplinirea varstei de 26 

de ani, luand In calcul veniturile parinti lor ~i ale copiilor aflati In grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate In 

grija studentului (sotie, copii daca este cazul), luand In calcul: 

a) veniturile salariale ~i asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru 

lngrijirea pensionarilor care au fost lncadrat i In gradul I de invaliditate, precum ~ i pensiile, indiferent daca 

sunt de Ia bugetul de stat sau fonduri le de pensii facultative ~i indiferent de tipul acestora, In conformitate 

cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

c) venituri obtinute din activita}i agricole conform prevederi lor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 

d) alocatiile de stat pentru copii, In conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii , 

republicata. cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

e) alocatii de plasament In conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protectia ~i promovarea drepturilor 

copi lului, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

f) venituri obtinute din concedii medicale pentru sarcina sau lehuzie sau indemnizatia pentru incapacitatea 

temporara de munca. cu respectarea prevederilor legale In vigoare; 

g) ajutoarele, indemnizatiile ~i alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul 

asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale ~i din alte fonduri publice, inclusiv 

cele din fonduri externe nerambursabile, precum ~i cele de aceea~i natura primite de Ia alte persoane, cu 

exceptia indemnizatii lor pentru incapacitate temporara de munca, inclusiv indemnizatiile pentru: rise 

maternal, maternitate, cre~terea copilului ~i lngrijirea copi lului bolnav; 

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma de~euri lor prin centrele de colectare, in 

vederea dezmembrarii, care fac obiectul programelor nationale f inan}ate din bugetul de stat sau din alte 

fonduri publice; 

i) drepturile In bani ~i in natura primite de militarii In termen, militarii cu termen redus, studentii ~i elevii 

unitatilor de invatamant din sectoru l de aparare nationala, ordine publica ~i siguranta nationala ~i persoanele 

civile, precum ~i cele ale gradatilor ~i solda}i lor concentrati sau mobilizati; 

j) orice venituri realizate din activitatile economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile 

individuale ~i intreprinderile familiale, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008 privind 

desfa~urarea activitati lor economice de catre persoanele fizice autorizate, lntreprinderile individuale ~i 

lntreprinderile familiale, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 182/2016; 

k) orice venituri realizate din meserii liberale ~i din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala; 

I) dividendele realizate in ultimele 12 luni calendaristice. Media lunara se realizeaza prin raportarea acestora Ia 

12. 

3.4 (a) Pentru studentul/a casatoritla. sotia/ sotul fiind studenta/ student, ambii cu varsta pana Ia 26 de ani, 

veniturile se calculeaza astfel: 

1. in cazul ln care nici unul dintre soti nu realizeaza venituri, venitul lunar mediu net se calculeaza ca 

medie a venituri lor lunare medii nete ale celor doua familii din care provin cei doi studenti; 
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2. In cazulln care numai unul dintre soti are venituri, iar celalalt nu realizeaza venituri, venitul lunar 

mediu net se calculeaza ca medie lntre venitul net al membrului de familie care realizeaza venituri ~i 

venitul mediu net al familiei din care provine studentul care nu realizeaza venituri; 

3. 'in cazul 'in care ambii soti au venituri, venitu llunar mediu net se calculeaza ca medie intre veniturile 

celor doi soti. 

(b) Pentru studentul/a casatorit/a cu varsta pana Ia 26 ani, sotia/sotul nefiind studenta/ student veniturile se 

calculeaza luand in considerare veniturile sotu lui care nu este student ~i cele ale sotului student, atunci cand 

acesta din urma realizeaza venituri, sau veniturile sotului care nu este student ~i cele ale fami liei din care 

provine studentul, atunci cand acesta din urma nu realizeaza venituri. 

3.5 Pentru studentii cu varsta intre 26 ?i 35 de ani, venitullunar mediu net al acestuia se va calcula tinand cont 

doar de veniturile personale ale acestuia ?i al persoanelor pe care le are In grija, precum copii, sotie etc., in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

3.6 In vederea acordarii burselor sociale, studentii trebuie sa depuna urmatoarele documente justificative pe 

baza carora se realizeaza 'incadrarea in una dintre tipurile de burse oferite: 

a) lnscrisuri care sa demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. in cazul 'in care niciunul dintre 

parinti nu obtine venituri, ace?tia depun o declaratie pe propria raspundere 'in acest sens, insotita de 

documentele care atesta acest lucru; 

b) pentru situatiile 'in care exista suspiciuni rezonabile, Comisia de burse a facultatii poate solicita studentului sa 

prezinte raportul de ancheta sociala, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care sa reiasa situatia 

exacta a familiei acestuia. Ancheta sociala este obligatorie 'in cazul in care parintii studentului lucreaza sau 

domiciliaza in strainatate; 

c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale parintelui/parintilor, daca este cazul; 

d) certificat de Ia un medic de specialitate, altul decat medicul de familie, in care sa se prezinte evolutia ?i tabloul 

clinic al problemei medicale de care sufera studentul ?i care se incadreaza in prevederile art. 3.1, lit. b., vizat 

de catre Dispensarul studentesc. 

3.7 Bursele sociale se atribuie anual, studentilor de Ia programele de licenta ~i master. Studentii vor depune Ia 

secretariatul facultatii din care fac parte o declaratie tip de venituri, 'insotita de documentele doveditoare din 

care sa rezulte veniturile ?i componenta familiei. Depunerea documentelor se face pana Ia sfar?itul lunii 

octombrie a anului in curs ?i se refera Ia veniturile obtinute 'in lunile iulie, august ?i septembrie ale aceluia?i an . 

3.8 Declararea veniturilor se face de solicitant, pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului penal pentru fals 

in declaratii. Venitul mediu net pe membru de familie se calcu leaza astfel: se cumu leaza toate veniturile nete 

obtinute de membrii familiei 'in cele trei luni, se 'imparte Ia trei (numarul de luni) ~i apoi Ia numarul de membri ai 

familiei, inclusiv cei aflati in lntretinere. 

3.9 In cazul 'in care exista suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obtinerea bursei sociale, 

Comisia de burse a facultatii poate sesiza organele de ancheta competente ?i va propune Consiliului facultatii 

sanctionarea studentului, in functie de gravitatea faptei ?i restituirea bursei incasate necuvenit. 

4. BURSE SOCIALE OCAZIONALE 

4.1 Bursele sociale ocazionale se acorda Ia cerere, pe baza documentelor justificative, indiferent daca studentul 

mai beneficiaza de alta categorie de bursa. 

4.2 Bursa pentru ajutor social ocazional pentru 'imbracaminte ?i incaltaminte se poate acorda studenti lor orfani 

de unul sau ambii parinti, respectiv pentru care s-a dispus ca m~sur~ de protectie plasamentul, studentilor 

defavorizati din punct de vedere socioeconomic, a caror familie nu a realizat in cele 3 luni dinaintea depunerii 
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cererii pentru acordarea acestui tip de bursa, un venit lunar net mediu pe membru de familie de pana Ia 75% din 

salariul minim net Ia nivel national. Aceasta categorie de bursa se poate acorda ace l uia~i student de doua ori In 

cursul unui an universitar (de regula, odata pe semestru), Ia solicitarea studentului. Cuantumul acestei burse 

este egal cu cuantumu l lunar al bursei sociale. 

4.3 Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate se poate acorda studentei sau studentului a carui sotie 

nu realizeaza deloc venituri sau venituri mai mari decat salariul de baza minim net Ia nivel national ~i consta 

lntr-o bursa pentru na~tere ~i lauzie ~i o bursa pentru procurarea lmbracamintei copilu lui nou-nascut. Aceasta 

bursa se acorda o singura data In cursul anului universitar pentru fiecare copil nascut, pentru na~terea produsa 

In timpul studentiei, iar cuantumul bursei este egal cu doua cuantumuri lunare ale bursei sociale. 

4.4 Bursa pentru ajutor social ocazional ln caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei 

studentului (ei). Prin membru de familie se lntelege sot. sotie, copil. Tn cazul decesului studentului (ei) 

necasatorit(a), casatorit(a) cu sotie/sot care nu realizeaza venituri, bursa se acorda rudelor de gradul 

1/succesorului legal, o singura data In cursul anului universitar. Suma care se atribuie in caz de deces este 

stabilita de catre Consiliu l de Administratie ~i se acorda numai pentru decesul produs pe durata studentiei. 

4.5 Bursele sociale ocazionale se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia de burse a facultatii, pe baza 

urmatoarelor documente: 

1. pentru bursa de ajutor social ocaziona/ de matemitate: 

a. in cazul In care studenta solicita bursa: cerere, certificat de na~tere al copi lului, documente 

justificative ale venit urilor; 

b. In cazul In care studentul a carui sotie a nascut solicita bursa: cerere, copie a certificatul de 

na~tere al copilului, co pie a certificatului de casatorie ~i documente justificative ale venituri lor; 

2. pentru bursa de ajutor social ocaziona/ in caz de deces: 

a. in situatia decesului unui membru al familiei studentului (ei) (sot. sotie, copil): cerere, copie a 

certificatului de deces, copie a certificatu lui de casatorie/copie a certificatului de na~tere, dupa 

caz; 

b. In situatia decesului studentului (ei) necasatorite: cerere, copie a certificatului de deces, copie a 

cartii de identitate a solicitantului ~i documentele doveditoare ale gradului de rudenie cu 

decedatul (a); 

c. in situatia decesului studentului (ei) casatorit (e): cerere, copie a certificatu lui de deces, copie a 

cartii de identitate a sotului/sotiei solicitant (e), copie a certifcatului de casatorie, declaratie pe 

proprie raspundere a sotului/sotiei solicitant (e) ca nu realizeaza venituri. 

4.5. Prin exceptie, pentru sem. II al anu lui universitar 2019-2020, datorita situatiei epidemiologice actuale, in 

vederea asigurarii continuitatii activitatii on-line, actele pentru bursele ocazionale se pot transmite prin e-mail 

din contul institutional al studentului pe adresa de e-mail oficiala a facultatii. Actele in original vor fi transmise, 

prin po~ta, imediat ce acest lucru este posibi l. Termenullimita se lmpline~te Ia 30 de zile de Ia lncetarea oricarei 

stari exceptionale instituite de catre autoritatile statului in contextual epidemiologic actual. In cazul in care nu se 

depun actele In original pfma Ia data limita, beneficiarul bursei va fi obligat sa restituie integral suma lncasata. 

C. BURSELE SPECIALE 

5.1 Bursele speciale, acordate din fonduri de Ia bugetul de stat, se acorda studentilor care se incadreaza in eel 

putin unul dintre urmatoarele cazuri: 

a. au obtinut performante cultural - artistice deosebite; 

b. au obtinut performante sportive deosebite; 

c. au fost implicati in activitati extracurriculare ~i de voluntariat; 

d. sunt membri studenti ai comitetelor de camin; 
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e. sunt implicati in echipe care desfa~oara activitati de imbunatatire continua Ia nivelul universitatii (burse 

STUDENT- STAR}. 

f. participa Ia competitiile de proiecte interne Noi Dezvoltam Universitatea, Fii in Centru ! ~i ating 

obiectivele propuse de proiect, dupa finalizarea proiectului; 

g. obtin statutu l de ~ef de promotie Ia programul de studii de licenta. 

5.2 Bursele speciale se pot acorda incepand cu data atribuirii prin concurs Ia nivelul Universitatii Transilvania din 

Bra~ov (5.1 a, b, c), in urma selectiei membrilor studenti ai comitetelor de camin (5.1 d) sau in urma selectiei 

membrilor studenti ai grupurilor de imbunatatire continua (5.1 e) sau in urma finalizarii proiectelor Noi 

Dezvoltam Universitatea ~i Fii in Centru! (5.1 f). 

5.3 Bursele speciale se acorda prin decizia comisiei de burse pe facultate, in urma analizei dosarului depus de 

catre candidat (pent ru bursele prevazute Ia 5.1 a, b, c), respectiv in baza informarii scrise primite de Ia Serviciul 

Camine (pentru bursele prevazute Ia 5.1 d), sau de Ia unul dintre membrii Biroului Consiliului de Administratie -

Rector, Prorectori, Director general -administrativ (5.1 e), sau in urma deciziei Comisiei de evaluare a rezultatelor 

proiectelor Noi Dezvoltam Universitat ea ~i Fii in Centru! (5.1 f). Pentru bursele din categoria e) se pot face 

propuneri ~i de catre decanii facultatilor cu conditia aprobarii Consiliului de Administratie. 

5.4 Stabilirea criteriilor de acordare a burselor speciale (5.1 a, b, c) pentru studentii din Universitatea 

Transilvania din Bra~ov se face In baza criterii lor specifice aprobate de catre Consiliului de Administratie al 

Universitatii Transilvania din Bra~ov, prevazute in Anexa 3 a prezentu lui regulament. 

5.5 Pentru bursele precizate Ia articolul 5.1 (a, b, c) media minima pentru ca un dosar sa poata fi depus este 

9,00. Se va avea in vedere, media obtinuta in anul universitar anterior celui in care se depune dosarul pentru 

acordarea bursei speciale. 

5.6 Referitor Ia bursele speciale precizate Ia articolul 5.1 (a, b, c). pentru fiecare criteriu specificat Ia Anexa 3, se 

acorda un numar de puncte. Pentru ca dosarul unui student sa poata fi acceptat pentru concurs este necesar ca 

acesta sa cumuleze un minim de 75 puncte. Aceste burse speciale se acorda studentilor, in ordinea 

descrescatoare a punctelor realizate, in limita fonduri lor alocate. 

5.7 Pentru obtinerea uneia dintre bursele speciale de tipul celor precizate Ia articolul 5.1 (a, b, c), studentii vor 

intocmi un dosar in care se vor prezenta rezultatele obtinute (diplome, programe ale 

simpozioanelor/competitii lor etc.). Se vor lua in considerare numai activitatile/rezultatele aferente anului 

universitar anterior sol ici tarii bursei. Tn cazul in care candidatul a beneficiat in anii anteriori de bursa speciala 

precizata Ia articolul 5.1 (a, b, c), se vor lua in considerare numai activitatile desfa~urate de candidat de Ia ultima 

acordare a acestui tip de bursa. Dosarul pentru obtinerea bursei speciale se depune Ia secretariatul facultatii Ia 

care studentul a solicitat acordarea bursei. Termenul de depunere a dosarelor Ia secretariatul facultatii va fi 

stabilit ~i comunicat studenti lor Ia inceputul fiecarui an universitar (prin af i ~are Ia avizierul facultatii ~ i pe site-ul 

acesteia). 

5.8 Pentru bursele Speciale precizate Ia articolul 5.1 (a, b, c), toate dosarele depuse Ia secretariatul facultatii vor 

fi analizate de Comisia de burse a facultatii respective. Comisia de burse a facultatii va afi~a Ia avizierul facultatii 

~i pe site-ul acesteia rezu ltatul analizei dosarului. Contestatiile se adreseaza Prorectoratului cu Studentii ~i 

legatura cu mediu l economic ~i socio-cultural ~i se depun Ia Registratura universitatii in termen de 2 zi le 

lucratoare de Ia afi~area Ia avizieru l facultatii ~i pe site-ul facultatii a Deciziei Comisiei de burse pe facultate. 

Solutionarea contestatii lor se face in termen de maxim 7 zile lucratoare de Ia expirarea perioadei de depunere a 

contestatii lor, de catre Comisia de burse pe universitate, rezu ltatul contestatiilor fiind comunicat Comisiei de 

burse a facultatii de unde provine studentul contestator. 
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5.9 Bursele speciale precizate Ia articolul 5.1 (d) se acorda studentilor membri ai comitetelor de camin, selectati 

conform Regulamentului privind organizarea ~i functionarea caminelor studente~ti, ca recompensa pentru 

activitatea depusa In calitate de pre~edinte/vicepre~edinte al Comitetului de camin. 

5.10 Pot primi burse speciale pentru membrii studenti ai comitetelor de camin studentii de Ia ciclurile de licenta 

(cu exceptia studentilor din anull) ~i masterat, de preferinta integrali~ti In anul universitar anterior (Ia data de 30 

septembrie). care au fost selectati pentru pozitia de pre~edinte sau vicepre~edinte de camin. 

5.11 Tn cazul in care studentul care beneficiaza de bursa precizata Ia articolul 5.1 (d) l~i pierde pe parcursul 

anului universitar calitatea de membru al Comitetului de camin, bursa este sistata lncepand cu data revocarii din 

functie. 

5.12 Bursele speciale STUDENT- STAR (5.1 e) se acorda studenti lor membri ai grupurilor care desfa~oara 

activitati de lmbunatatire continua Ia nivelul campusului Universitatii Transilvania din Bra~ov. Aceste grupuri 

sunt formate, de preferinta. Ia lnceputul fiecarui an universitar (nu mai tarziu de 20 octombrie}, pe baza de 

selectie. Responsabilitatea formarii grupuri lor, a selectiei membrilor acestora, a formularii activitati lor de 

lmbunatatire continua ~i a evaluarii rezultatelor activitatii fiecarui membru revine, in principal, membrilor 

Biroului Consiliului de Administratie (Rector, Prorectori, Director General-administrativ). Se pot face propuneri ~i 

din partea decanilor facultatilor cu aprobarea Consiliului de Administratie. 

5.13 Pot primi burse speciale STUDENT- STAR studentii de Ia ciclul de licenta ~i master, de preferinta 

integrali~ti in anul universitar anterior (Ia data de 30 septembrie}. Tn conditiile unei concurente pentru ocuparea 

unui loc intr-un anumit grup, situatia ~colara a anului anterior poate constitui un criteriu de departajare. 

5.14 Tn cazul in care studentul care beneficiaza de bursa STUDENT - STAR nu l~i lndepline~te activitati le 

specifice grupului, acesta i~i pierde calitatea de membru al grupului iar bursa este sistata lncepand cu data 

revocarii din functie. Tn anumite situatii (probleme medicale, nelndeplinirea sarcini lor atribuite, deplasari). pentru 

membrii grupurilor deja formate, bursele STUDENT -STAR pot fi sistate ~i temporar (dar nu mai mult de o luna}. 

Daca aceste situatii persista, studentii in cauza vor fi el iminati din grupul respectiv. 

5.15 Tn situatia obtinerii calitatii de membru al unui grup care desfa~oara activitati de imbunatatire continua Ia 

nivelul campusu lui Universitatii Transi lvania din Bra~ov, pe parcursul anului universitar, bursa STUDENT - STAR 

se poate acorda incepand cu luna urmatoare, in limita fondurilor disponibi le. 

5.16 Bursele Noi Dezvoltam Universitatea se pot acorda In cadrul competitiilor interne de proiecte cu ace l a~i 

nume, adresandu-se studentilor universitatii de Ia ciclurile de licenta. master ~i doctorat. forma de lnvatamant 

cu frecventa. 

5.17 Proiectele au scopu l de lmbunataWe a unor procese ~i activitati specifice universitatii, dupa cum urmeaza: 

procese didactice; 

procese administrative; 

procese ~i activitati specifice caminelor ~i cantinelor; 

procese ~i activitati aferente bibliotecii; 

amenajarea spatiilor interioare ~i exterioare; 

comunicarea si transferu l informatii lor catre studenti etc. 
' ' ' 

5.18 Competitia se poate desfa~ura in doua variante: 

a. o varianta deschisa de-a lungul intregului an universitar, pentru care se depun proiecte bazate pe idei 

ale studentilor; 

b. o varianta bazata pe teme solicitate de conducerea universitatii, pe baza unui calendar anuntat 

anticipat. 
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Numarul maxim de proiecte finantate pentru fiecare dintre variante, bugetul maxim pentru un proiect ~i 

calendarul competitiei se aproba anual de Consiliul de Administratie. 

La competitie pot aplica echipe cu propuneri avand urmatoarea structura: 

1. Descrierea necesitatii pentru care se impune proiectul. 

2. Scopul ~i obiectivele proiectului. 

3. Avantajele ad use ~i valoarea adaugata. 

4. Activitati propuse ~i resurse alocate. Se vor mentiona, obligatoriu: 

a. graficu l Gantt, realizat pentru o perioada de derulare a proiectului de maxim 5 luni consecutive; 

b. descrierea ~i justificarea bugetului ~i a achizitiilor preconizate; 

c. componenta echipei proiectu lui (minim 3 membri, studentil ~i responsabilitatile fiecarui 

membru; 

d. resurse specifice, daca este cazul. 

5. Rezultate scontate (lmbunatatiri preconizate). 

5.19 Evaluarea propunerilor de proiecte se realizeaza de catre o echipa de experti din universitate, ap robata de 

Consiliul de Administratie. Proiectele propuse pentru finantare sunt prezentate Consiliului de Administratie, de 

catre echipele propunatoare ~i aprobate In cadrul acestui for. 

Proiectele declarate ca~tigatoare sunt finantate de catre Universitatea Transilvania din Bra~ov, din venituri 

proprii sau din fonduri de Ia bugetul de stat, conform Art. 7 din prezentul regu lament. 

Pentru fiecare proiect, maxim 1/3 din suma solicitata se acorda membrilor echipei proiectului, sub forma de 

burse, denumite Noi Dezvoltam Universitatea. Aceste burse se acorda o singura data, Ia f inalizarea proiectului 

dupa ce cheltuielile au fast declarate eligibi le ~i rezu ltatele au fast validate de comisia de receptie. Cel putin 2/3 

din suma solicitata este destinata cheltuielilor proiectului, excluzand cheltuielile de personal, evidenta 

cheltuielilor fiind realizata de Biroul de Relatii cu Mediul Economic. 

5.20 Bursele Fii In Centru! se pot acorda In cadrul competitii lor interne de proiecte cu acela~i nume, adresandu

se studentilor universitatii de Ia ciclurile de licenta. masterat ~i doctorat. forma de lnvatamant cu frecventa. 

Competitia .. Fii In Centru!" urmare~te implicarea studentilor Universitati i Transilvania din Bra~ov in demersul de 

dezvoltare ~i optimizare a proceselor ~i activitatilor administrative, didactice ~i de cercetare. 

5.21 Prioritatile f iecarei competitii, numaru l maxim de proiecte finantate, criteriile de selectie ~i detaliile privind 

transmiterea aplicatiilor sunt publicate pe website-ul universitatii. 

5.22 Evaluarea propunerilor de proiecte se realizeaza de ditre o echipa de experti din universitate, aprobata de 

Consiliul de Administra~ie. Proiectele declarate ca;;tigatoare sunt finan~ate de Universitatea Transilvania din 

Bra~ov din venituri proprii sau din fonduri de Ia bugetul de stat, conform Art. 7 din prezentul regulament. 

5.23 Maximum 30"1. din bugetul total al proiectelor se acorda membrilor echipelor de proiect, sub forma de 

burse, denumite Fi i in Centru! Aceste burse se acorda o singura data, Ia finalizarea proiectului, dupa ce 

cheltuieli le au fast declarate eligibi le ~i rezultatele au fast validate. Cel putin 2/3 din bugetul total al proiectelor 

este destinata cheltuielilor necesare implementarii acestora, excluzand cheltuielile de personal. Evidenta 

cheltuielilor este realizata de Biroul de relat ii cu mediul economic (BRME). 

5.24 Bursele ~efu l promotiei se acorda in cadru festiv, Tntr-o singura tran?a, in a doua jumatate a lunii iunie, 

studentilor care sunt declarati de conducerile facultatilor - ~efi de promotie Ia absolvirea studiilor de licenta. 
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D. BURSE PENTRU STAG II DE STUDII UNIVERSITARE ~I POSTUNIVERSITARE IN TARA ~I STRAINATATE 

6.1 Bursele pentru stagii de studii universitare ~i postuniversitare se acorda In vederea sustinerii mobilitatilor 

temporare efectuate In universitati ?i institutii din tara ?i strainatate. 

6.2 Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul universitatii, Ia propunerea Consiliului de Administratie. 

Universitatea poate suplimenta fondu l pentru burse provenit de Ia bugetul de stat, pentru aceasta categorie de 

burse, cu fonduri provenite din venituri proprii, Ia propunerea Consiliului de Administratie ~i cu aprobarea 

Senatului. 

6.3 Bursele pentru stagii de studii universitare ?i postuniversitare se pot acorda, pe baza de competit ie, celor 

mai performanti studenti de Ia toate ciclurile de studii universitare (licenta. masterat, doctorat) ~i cursanti din 

cadrul programelor postuniversitare. Competitia se lanseaza In fiecare an universitar, se desfa~oara in limita 

fondurilor alocate ~i cuprinde, de regula, doua etape: octombrie, respectiv martie. Calendarul de desfa~urare, 

conditiile de eligibilitate, aspectele administrative ~i financiar-contabile sunt prezentate In instructiuni specifice 

aprobate de Consiliul de Administratie. Tn situatia In care fondurile alocate nu au fest repartizate integral, se pot 

depune noi propuneri pe parcursul anului universitar, pentru toate ciclurile de studi i, inclusiv de catre 

conducerea universitatii. 

6.4 Candidatii vor depune dosarul de candidatura Ia Prorectoratul cu Studentii ?i legatura cu mediul economic ?i 

socio-cu ltural sau ~coala Ooctorala lnterdisciplinara, dupa caz. Teate dosarele depuse vor f i analizate de 

Comisia de burse pe universitate. Comisia de burse pe universitate nominalizeaza ca~tigatorii competitiei, 

rezultatul fiind aprobat de Consiliul de Administratie. Rezultatele competi}iei se afi~eaza pe site-ul universita}ii. 

Contestatiile se adreseaza Prorectoratului cu Studentii ~i legatura cu mediul economic ?i socio-cultural ~i se 

depun Ia Registratura universitatii In termen de 2 zile lucratoare de Ia afi~area pe site-ul universita}ii a Hotararii 

Consiliului de Administra}ie. Solu}ionarea contesta}iilor este de competenta Consiliului de Admin istra}ie, 

raspunsul Ia contestatie urmand sa fie afi?at pe site-ul universita}ii in maxim 15 zile calendaristice de Ia 

expirarea perioadei de depunere a contesta}ii lor. 

E. BURSE ACORDATE DIN VENITURI PROPRII 

7. BURSE INTERNSHIP STUDENT- CAMPUS 

7.1 Bursa internship STUDENT- CAMPUSi?i propune sa of ere studen}ilor universitatli, indiferent de ciclul de 

studii, ?ansa de a desfa?ura o serie de activitati in folosul universitatii. De Ia caz Ia caz, In func}ie de necesitati. 

cu aprobarea Consiliului de Administra}ie, Universitatea Transilvania poate acorda studentilor astfel de burse. 

finan}ate din veniturile proprii, Ia propunerea unui serviciu/departamentlcompartiment. 

7.2 Serviciu l/departamentu l/compartimentul propune acordarea de burse internship STUDENT-CAMPUS. 

specificand: numaru l de burse, activitati le specifice, perioada in care urmeaza sa se desfa~oare activitati le, 

modalitatea de selectie a studen}ilor, precum ~i cuantumul lunar al bursei, cuprins intre 400 ~i 800 lei. 

Propunerea este analizata ~i aprobata de Consiliu l de Administratie. 

7.3 Competi}ii le de selec}ie a studen}i lor pentru bursele internship STUDENT- CAMPUS sunt aprobate de 

Consiliul de Administra}ie al universitatii ?i sunt organizate de serviciile/departamentele/compartimentele in 

cadrul carora studentii l?i vor desfa~ura activitatea. Atat lansarea competitiilor cat ?i rezultatele acestora vor fi 

anun}ate pe site-ul universitatii (sec}iunea Studenti/Concursuri) ?i prin afi~e specifice distribuite In campus. 

7.4 Fiecare competitie de selec}ie va ave a un calendar specific (inscriere, acte necesare, date de concurs, ?i de 

afi?are a rezultatelor). Pentru acest tip de competi}ie se admit contesta}iile care privesc numai viciile de 
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procedura. Contestatiile se adreseaza Prorectoratu lui cu Studentii ~i legatura cu mediul economic ~i socio

cultural ~i se depun Ia Registratura universitatii In termen de 48 de ore de Ia afi~area pe site-ul universitatii a 

rezultatului competitiei. Solutionarea contestatiilor este de competenta Consiliului de Administratie, raspunsul 

Ia contestatie urmand sa fie afi~at pe site-ul universitatii In maxim 15 zile calendaristice de Ia expirarea 

perioadei de depunere a contestatiilor. 

7.5 Activitatile desfa~urate de studentii In cadrul programelor de bursa internship vor fi armonizate cu oraru l 

studentilor, astfel !neat activitatile specifice sa nu se suprapuna cu cele didactice. Numaru l minim de ore de 

activitate In cadrul programelor STUDENT- CAMPUSeste de 40 lunar. 

7.6 Serviciul/departamentul/compartimentul ln subordinea caruia se desfa~oara activitati le bursei internship va 

lntocmi lunar un raport de activitate pentru fiecare bursier. Structura respectiva poate decide lntreruperea 

bursei In situatia In care studentul nu respecta activitati le asumate. 

8. BURSE .,TRANSILVANIA ACADEMICA SCHOLARSHIP" (TAS) 

8.1 Bursele Transi lvania Academica Scholarship se pot acorda, pe baza de competitie, celor mai performanti 

studenti internationali din tari care nu sunt membre UE sau SEE. 

8.2 Bursa TAS se acorda anual. pe perioada completa a unui ciclu de studii universitare de licenta. masterat 

sau doctorat, pentru care candidatul/ candidata este acceptat(a) Ia studii Ia Universitatea Transi lvania. 

Mentinerea statutului de bursier este conditionata de promovarea tuturor examenelor din anul curent. 

8.3 Bursa TAS cuprinde: acoperirea taxelor de ~colarizare (inclusiv taxele de admitere/ finalizare a studiilor); 

cazarea gratuita In caminele universitatii pe tot parcursul anului universitar (12 luni), o alocatie lunara pentru 

cheltuieli de subzistenta (12 luni, anual), In cuantum stabilit pentru fiecare an universitar de catre Consil iul de 

Administratie, ~i decontarea cheltuielilor ocazionate de obtinerea permisului de ~edere (taxe consulare ~i 

contravaloarea permisu lui). Decontarea acestor cheltuieli se realizeaza pe baza de cerere individuala, cu 

anexarea documentelor justificative. Cheltuielile de deplasare sunt suportate de catre candidat I candidata. 

8.4 Studentii bursieri TAS pot primi In avans, Ia cerere, suma corespunzatoare bursei TAS In cuantumul necesar 

prezentarii dovezii mijloacelor de lntretinere solicitate de statui roman pentru obtinerea permisului de ~edere . Tn 

cazul In care aceasta suma depa~e~te valoarea bursei pentru un an de studii iar studentul nu lndepline~te 

conditiile pentru a beneficia de bursa In anul urmator, va fi obligat sa returneze suma corespunzatoare bursei din 

anul urmator. Conditiile acordarii In avans a bursei TAS, inclusiv obligatia de restituire, sunt reglementate de 

universitate ~i asumate de studentii bursieri prin semnarea actului aditionalla contractu! de ~colarizare. 

8.5 Candidatii completeaza dosarul ~i formularul de candidatura online, pe site-ul Universitatii Transilvania din 

Bra~ov. 

8.6 Dosarul de candidatura cuprinde urmatoarele documente (in format pdf): 

curricu lum vitae- ce include obligatoriu realizarile deosebite ale candidatului/ candidatei; 

scrisoare de motivatie (maximum o pagina); 

trei scrisori de recomandare care sa sustina rezultatele deosebite ale candidatului/ candidatei. 

Toate documentele trebuie elaborate sau traduse In limba engleza. Absenta unuia dintre documente conduce Ia 

excluderea din competitie a candidatului/ candidatei. Nu se accepta completarea dosarului de candidatura dupa 

termenullimita. 

8.7 Procesul de selectie are in vedere: rezultatele profesionale ale candidatului/ candidatei, calitatea scrisorii de 

motivatie, calitatea CV-ului, scrisori le de recomandare prezentate. 
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8.8 Candidatii selectati ca beneficiari ai programului Transilvania Academica Scholarship vor urma procedura de 

admitere Ia studii universitare Tn Romania, conform reglementarilor Tn vigoare Ia momentul admiteri i ~ 

8.9 Calendarul de desfa~urare a competitiei, numarul de burse TAS acordate ~i cuantumul acestora, precum ~i 

comisia de seleqie a dosarelor, se aproba anual de Consi liul de Administratie. 

9. BURSE .,CASA SF. IOSIF" 

9.1 Bursele Casa Sf. losif se pot acorda studentilor proveniti de Ia Casa de copii .. Sf. losif", Tnmatriculati Ia 

programele de studii de licenta ~i master. Bursa se revizuie~te anual pe baza rezultatelor profesionale obtinute 

~i este conditionata de Tndeplinirea criteriilor de promovabi litate din anul anterior. 

9.2 Valoarea bursei de studi i este de 600 lei/ luna (10 luni pe an), Ia care se adauga acoperirea taxelor de studii 

(inclusiv taxele de admitere/finalizare) ~i cazarea gratuita Tn caminele universitatii (inclusiv Tn perioada 

vacantelor). Cuantumul bursei se poate modifica Ia propunerea Consiliului de Administratie ~i cu aprobarea 

Senatului. 

9.3 Candidatii vor depune dosarul de candidatura Ia Prorectoratul cu Studentii ~i legatura cu mediul economic ~i 

socio-cultural. Toate dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de burse pe universitate. Comisia de burse pe 

universitate nominalizeaza ca~tigatorii competitiei, rezultatu l fiind aprobat de Consiliul de Administratie. 

Rezultatele competitiei se afi~eaza pe site-u l universitatii. Contestatii le se adreseaza Prorectoratului cu 

Studentii ~i legatura cu mediul economic ~i socio-cultural ~i se depun Ia Registratura universitatii Tn termen de 

48 de ore de Ia afi~area pe site-ul universitatii a Hotararii Consiliului de Administratie. Solutionarea 

contestatiilor este de competenta Consiliului de Administratie, raspunsulla contestatie urmand sa fie afi~at pe 

site-ul universitatii In maxim 15 zile calendaristice de Ia expirarea perioadei de depunere a contestatiilor. 

10. BURSA DE EXCELENTA TRANSILVANIA 

10.1 Bursa de excelenta TRANSILVANIA se acorda o singura data Tntr-un an universitar, Tntr-o singura tran~a. 

studenti lor integrali~ti de Ia programele de licenta ~i master cu rezultate notabile extracurriculare, Ia nivel 

national ~i international obtinute Tn ultimele 12 luni. Bursa de excelenta TRANSILVANIA se atribuie prin 

competitie, studentilor cu rezultate deosebite Tn cercetarea ~tiintifica sau activitatea cultural-artistica precum ~i 

studenti lor cu performante sportive. 

10.2 Pentru obtinerea bursei de excelenta. studentii vor Tntocmi un dosar Tn care se vor prezenta rezultatele 

obtinute (diplome, copii dupa brevete etc.) conform anexei 4. Comisia de burse a facultatii evalueaza dosarul ~i 

valideaza punctajul obtinut de candidat. Dosarul pentru obtinerea bursei de excelenta se Tnainteaza ulterior Ia 

Prorectoratul cu Studentii ~i legatura cu mediul economic ~i socio-cultural. Termenul de depunere a dosarelor 

este luna iunie. 

10.3 Toate dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de burse pe universitate. Comisia de burse pe 

universitate nominalizeaza ca~tigatorul competitiei, rezu ltatul fiind aprobat de Consiliul de Administratie. 

Rezultatele competitiei se afi~eaza pe site-ul universitaW Contestatiile se adreseaza Prorectoratului cu 

Studentii ~ i legatura cu mediul economic ~i socio-cultural ~i se depun Ia Registratura universitatii Tn termen de 

48 de ore de Ia afi~area pe site-u l universitatii a Hotararii Consiliului de Administratie. Solutionarea 

contestati ilor este de competenta Consiliului de Administratie, raspunsul Ia contestatie urmand sa fie afi~at pe 

site-ul universitatii Tn maxim 15 zile calendaristice de Ia expirarea perioadei de depunere a contestatiilor. 

10.4 Se vor lua In considerare dosarele care cumu leaza minim 50 de puncte, conform criteriilor prezentate Tn 

Anexa 4. 
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11. BURSA PREMIUL ANULUI- MOBILITATEA ERASMUS+ 

11 .1 Programul ,.PREMIUL ANULUI. MOBILITATEA ERASMUS+" (PA-MERAS) lansat pentru studentii 

Universitatii Transilvania din Bra!?OV, indiferent de ciclu l de studii, are urmatoarele obiective: 

promovarea !?i sustinerea Programului de mobilitati Erasmus+ In randul studentilor UniversiUitii 

Transilvania din Bra!?OV; 

cre!?terea calitatii rezultatelor profesionale ale studentilor pe perioada mobilitat ii de studiu; 

formarea unui grup al studentilor Erasmus+ care sa cont ribuie Ia cre!?terea calitatii educatiei In 

universitate. 

11 .2 Tn cadrul programului se premiaza studentu l/studenta din Universitatea Transi lvania din Bra!?OV care a 

efectuat mobilitatea Erasmus+ cea mai performanta. 

11.3 Bursa Premiul anu lui - Mobilitatea Erasmus+ In valoare de minim 500 lei, Intr-a singura tran?a. se atribuie 

prin competi}ie Ia lnceputul fiecarui an universitar In baza rezultatelor profesionale obtinute de catre studenti pe 

perioada desfa!?urarii mobilitatii Erasmus+ In anul universitar anterior. Cuantumul bursei se poate modifica 

lnainte de lansarea competitiei Ia propunerea Consiliului de Administratie ?i cu aprobarea Senatului. 

11 .4 Sunt eligibili pentru obtinerea bursei studentii Universitatii Transilvania din Bra!?OV care: 

au finalizat o mobilitate Erasmus+ de studiu/ plasament practic pe parcursul anului universitar anterior 

(dosar complet); 

au lndep linit obligatiile contractuale de mobilitate; 

au depus dosarul de candidatura In teremenul stabilit prin calendarul de desfa!?urare a programului PA

MERAS. 

11 .5 Dosarul de candidatura pentru bursa Premiul anu lui- Mobilitatea Erasmus+ contine: 

1) un eseu de mobilitate de maximum doua pagini, cu evidentierea unor realizari deosebite obtinute In 

timpul mobilita}ii; 

2) o scrisoare de recomandare din partea unui reprezentant al universita}ii/ institu}iei gazda; 

3) o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului Erasmus+ Ia nivel de facultate/ departament; 

4) o fotografie reprezentativa din timpul mobilitatii. 

11.6 Dosarele de candidatura se depun Ia Registratura Universitatii Transilvania, In plic lnchis cu mentionarea 

numelui candidatului/ candidatei ?i a facultatii, In termenu l prevazut de calendarul de desfa~urare a programului 

PA-MERAS. Calendarul de desfa!?urare a programului PA- MERAS se aproba de Consiliul de Administrat ie al 

universitatii !? i se afi~eaza pe site-u l universita}ii. 

11 .7 Criteriul de selec}ie II constituie calitatea documentelor din dosarul de candidatura. Selectia ca!?tigatorul ui/ 

ca!?tigatoarei premiului se face prin ierarhizarea candida}ilor In baza continutului documentelor depuse Ia dosar 

de o comisie compusa din coordonatori Erasmus+ (de Ia nivel institutional ~i de Ia nivelul facultati lor/ 

departamentelor) ale!?i astfel lncat sa nu fie In conflict de interese cu niciunul dint re studentii lnscri!?i In 

competi}ie. Comisia de selectie ?i, dupa caz, comisia de contestatii, se numesc de Comitetul de management al 

programului Erasmus+. 

11 .8 Rezultatul competitiei se afi~eaza pe site-ul universitatii. Contestatii le de depun Ia sediul Biroului 

Erasmus+ In termen de 24 de ore (o zi lucratoare) de Ia afi!?area rezultatului competi}iei ~i vizeaza dear vicii de 

procedura. Pentru analiza eventualelor contesta}ii se constituie o comisie de contesta}ie alcatuita din 3 membri 

apartinand Comitetu lui de Management al programului Erasmus+. 
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12. BURSELE "NO I DEZVOLTAM UNIVERSITATEA" ~i BURSELE ,.FII iN CENTRU!" 

12.1 Bursele Noi Dezvoltam Universitatea ~i bursele Fii Tn Centru!, f inantate din veniturile proprii ale 

Universitatii Transilvania din Bra~ov, se acorda Tn conformitate cu Art. 7 al prezentului regulament dupa 

metodologia descrisa Tn Anexa 1, sectiunea C. art. 5.16-5.23. 

13.BURSELE "$EFUL PROMOTIEI" 

13.1 Bursele ~eful promotiei se acorda studentilor de Ia Tnvatamantul de zi cu frecventa. care obtin cea mai 

mare medie multianuala Tn cadrul programului de licenta absolvit. Nu se iau Tn considerare notele examenului de 

absolvire/proiectului de diploma. Bursele se acorda Intr-a singura tran~a. Tn cadru festiv, Tn a doua jumatate a 

lunii iunie a fiecarui an. 
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PUNCTAJ PENTRU OBTINEREA BURSELOR DE PERFORMANTA ~TIINTIFICA 

1.1. Premii Ia concursuri profesionale, activitatea de cercetare ~i lucrari publicate 

1.1.1 Premii Ia concursuri profesionale 

National/international 

premiull 

premiulll 

premiul lll 

mentiune 

Local 

premiull 

premiulll 

premiullll 

mentiune 

1.1.2 Lucrari publicate In reviste de specialitate din strainatate 

1.1.3 Lucrari publicate In reviste de specialitate din tar~ 

1.1 .4 Lucrari prezentate ~ i publicate In volume ale unor conferinte 

din strainatate 

1.1.5 Lucrari prezentate ~i publicate In volume ale unor conferinte 

din tar~ 

1.1 .6 Carti publicate 

1.1.7 Contract de cercetare ~tiintifica/director 

1.1.8 Contract de cercetare ~ti intifica/membru 

1.2. Organizarea manifestarilor ~tiintifice ~i burse ob~inute prin concurs 

1. 2.1 Organizare de manifestari ~tiintifice internationale 

1.2.2 Organizare de manifestari ~tiintifice nationale 

1.2.3 Organizare de manifestari ~tiintifice locale 

1.2.4 Bursa In strainatate obtinuta prin concurs 

(altele decat cele acordate de UNITBV) 

1.3. Media candidatului in anul anterior 

9.50 - 9.60 

9.61 - 9.80 

9.81 - 10.00 
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40 puncte 

30 puncte 

20 puncte 

10 puncte 

20 puncte 

15 puncte 

10 puncte 

5 puncte 

50 puncte 

30 puncte 

25 puncte 

15 puncte 

30 puncte 

60 puncte 

30 puncte 

30 puncte 

20 puncte 

10 puncte 

40 puncte 

20 puncte 

30 puncte 

40 puncte 

ANEXA 2 



PUNCTAJ PENTRU OBTINEREA BURSELOR SPECIALE 

A. Burse speciale pentru performante cultural - artistice deosebite 

1.1 . Premii Ia concursuri profesionale; act ivit atea de cercet are ~i lucrari publicate 

1.1.1 Premii Ia concursuri cultural artistice 

International 

premiull 60 puncte 

premiulll 50 puncte 

premiullll 40 puncte 

mentiune 20 puncte 

National 

premiul l 40 puncte 

premiul ll 30 puncte 

premiullll 20 puncte 

mentiune 10 puncte 

Local 

premiul l 30 puncte 

premiulll 20 puncte 

premiullll 10 puncte 

mentiune 5 puncte 

1.1.2 Publicarea intr-a revista sau volum a unei productii literare (eseu, poezie, schita, etc.) 

International 50 puncte 

National 30 puncte 

Local 

1.1.3 Participarea Ia activitati culturale 

International 

National 

Local 

1.2 . Organizarea manifestarilor culturale ~i burse obtinute prin concurs 

1.2.1 Organizare de manifestari culturale internationale 

1.2.2 Organizare de manifestari culturale nationale 

1.2.3 Organizare de manifestari culturale locale 

1.2.4 Bursa In strainatate obtinuta prin concurs 

(altele decat cele acordate de UNITBV) 

B. Burse speciale pentru performante sportive deosebite 

11.1. Premii Ia competitii sportive 

11.1.1 Premii Ia concursuri sportive 

International 
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premiull 

premiulll 

premiul lll 

mentiune 

20 puncte 

50 puncte 

30 puncte 

20 puncte 

30 puncte 

20 puncte 

10 puncte 

40 puncte 

60 puncte 

50 puncte 

40 puncte 

20 puncte 
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National 

premiul l 

premiul ll 

premiullll 

mentiune 

Local 

premiull 

premiull l 

premiullll 

mentiune 

11.2. Organizarea manifestarilor sportive ~i burse ob!inute prin concurs 

11.2.1 Organizare de manifestari sportive internationale 

11.2.2 Organizare de manifestari sportive nationale 

11.2.3 Organizare de manifestari sportive locale 

11.2.4 Bursa in strainatate obtinuta prin concurs 

(altele decat cele acordate de UNITBV) 

11.3. Component al loturilor nationale 

11.4. Component alloturilor de divizie 

DiviziaA 

Divizia B 

Alte divizii 

40 puncte 

30 puncte 

20 puncte 

10 puncte 

30 puncte 

20 puncte 

10 puncte 

5 puncte 

30 puncte 

20 puncte 

10 puncte 

40 puncte 

50 puncte 

40 puncte 

30 puncte 

20 puncte 

C. Burse speciale pentru implicarea in activitati extracurriculare ~i de voluntariat 

111 .1. Membru intr-un colectiv de cercetare I cere studen!esc 

111.2. Participare Ia sesiuni de formare extracurriculare (training-uri, 

cursuri, ~coli de vara) 

111.3. Activitati desfa~urate in folosul comunita!ii universitare: 

- Membru activ in organizatii studente~ti 

internationale 

nationale 

in universitate 

- Membru al senatului sau al consiliu lui facultatii 

111.4. Activitati de voluntariat desfa~urate in folosul UTBV 

(editarea !;ii redactarea unor reviste/bro!;iuri ale Universitatii, Radio-campus, 

membru in comitetele de organizare a manifestarilor UTBV etc.) 

111.5. Activitati de voluntariat desfa~urate in folosul comunita!ii 
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30 puncte 

10 puncte 

20 puncte 

10 puncte 

5 puncte 

5 puncte 

5 puncte 

5 puncte 



ANEXA 4 

Criterii pentru ob~inerea Bursei de excelen~a TRANSILIIANIA 

1.1. Brevet de inventie/inovatie - 100 puncte; 

1.2. Premii Ia concursuri profesionale nationale sau internationale (premiul I 50 puncte, premiull l - 40 

puncte, premiul lll - 30 puncte, mentiune- 20 puncte); 

1.3. Premiu l obtinut Ia un concurs cultural-artistic de nivel national sau international (premiul I - 50 

puncte, premiulll - 40 puncte, premiullll - 30 puncte, mentiune- 20 puncte); 

1.4. Participarea Ia evenimente culturale nationale sau internationale de prestigiu (individual sau In 

colectiv - 20 puncte/eveniment); 

1.5. Participare Ia competitii de nivel international (mondial, olimpic, european, balcanic - 20 

puncte/competitie); 

1.6. Loculi obtinut Ia campionate nationale altele decat cele universitare- 40 puncte; 

1. 7. Lucrari publicate In reviste lSI cu SRI - 100 puncte/lucrare prim-autor, 70 puncte/ lucrare coautor; 

1.8. Premii obtinute In mod individual Ia manifestari !?tiintifice, cultural-artistice sau sportive, Ia nivel 

international (premiull - 50 puncte, premiulll - 40 puncte, premiullll - 30 puncte); 

1.9. Premii obtinute In mod individual Ia manifestari !?tiintifice, cultural -artistice sau sportive, Ia nivel 

national (premiull - 30 puncte, premiulll- 20 puncte, premiullll - 10 puncte); 

1.1 0. Participarea cu lucrare Ia conferinte de specialitate - 20 puncte. 
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