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forme de sprijin material pentru studenţii de la cursuri de zi: 

 

In conformitate cu OMEN nr.3392/27.02.2017, cu modificările și completările ulterioare 

și Procedura privind acordarea burselor pentru studenţii de la ciclurile de învăţământ 

licenţă şi master din cadrul universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, COD 

PO.PRS.03,  comisia de burse a Facultăţii de Automatică și Calculatoare a hotărât următoarele: 

În anul universitar 2018-2019 se pot acorda urmatoarele categorii de burse.: 

 1. Bursă de performanţă „Meritul Olimpic”; 

 2. Bursă de performanţă;   

 3. Bursă de merit; 

 4. Bursă socială; 

 5. Bursă socială ocazională; 

 6. Bursă contractuală de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural;  

 7. Bursă specială; 

 8. Bursă pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară / străinătate; 

 9. Bursă de studiu pentru masterul didactic; 

 10. Alte forme de sprijin material. 

 

La Facultatea de Automatică și Calculatoare, bursele se stabilesc semestrial. Exceptie 

fac bursele de performanta care se atribuie pe o perioada de 12 luni. 



Fondul de burse repartizat pentru categoria burse sociale reprezinta 30% din 

fondul de burse alocat de universitate facultatii. 

Fondul alocat burselor de merit se distribuie pe ani de studiu şi specializări 

proporţional cu numărul de studenţi finanţaţi de la bugetul de stat. 

 

1. Bursa pentru stimularea performantei: 
a) De performanţă,  

studenţilor din anii II – IV din ciclul de studii universitare de licență şi anul II de studii 

universitare de masterat, care au obţinut pe anul universitar precedent media minim 9,60 

pentru nivelul licență și 9,70 pentru nivelul de masterat şi în baza documentelor ce atestă 

activitatea ştiinţifică de performanţă conform Cap 8.4., art. 24 și Anexa 1 din Procedura 

universităţii de acordare a burselor. Bursa de merit de performață se acordă pe 12 luni 

consecutive cu revizuire după sesiunea urmatoare (sa indeplineasca in continuare conditia 

de medie). In urma acestei revizuiri Comisia de atribuire a burselor poate hotărî retragerea 

bursei acelor studenţi care nu au obţinut rezultate profesionale corespunzătoare. Cuantumul 

bursei de merit de performanta este aprobat prin Hotarire a Senatului pe universitate. Se poate 

acorda o bursa la 500 de studenti. 

 

b) De merit 

Studenţilor integralişti, înmatriculați la studii universitare de licenta cu media minim 7,00 si 

studentilor integralisti de la master cu media minim 8,50 în limita fondurilor disponibile pentru 

fiecare specializare. Bursele se vor calcula proporţional cu media fiecărui student după 

următoarea formulă:   

 

    bursa=bursaminima+k*(mediacurenta-mediaminima)  

unde: 

 k= (bursamaxima-bursaminima)/(mediamaxima-mediaminima) 

 bursamaxima – valoare maxima bursă de merit facultate/an studiu 

bursaminima - valoare minimă bursă de merit facultate 

mediamaxima – 10.00 



mediaminima  - ( 7.00 pentru ciclul licenta și 8.50 ciclul master) 

Valorile minima si maxima ale burselor vor fi afisate la avizierul facultatii dupa aprobare 

prin Hotarire a Senatului a cuantumurilor burselor pe universitate. 

Studenții care desfășoară activități extra-curiculare în folosul facultății (membrii în Senat, 

Consiliul facultății, comisiile de cazare, membrii în comitetele de organizare ale unor 

manifestări științifice organizate de facultate) pot beneficia, la cerere, de o suplimentare cu până 

la 0,5 puncte a mediei luate în calcul pentru valoarea bursei cu conditia sa fie in lista de bursieri. 

 

2. Bursa de ajutor social 
Se acorda  conf. Art.5, 6 si 7 al OMEN nr.3392/27.02.2017 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Bursa are cuantumul aprobat prin Hotarire a Senatului pe universitate. 

 

 

 3. Bursa speciala 
 Sunt burse semestriale si se acorda conf. Art.9 al OMEN nr.3392/27.02.2017 cu modificările și 

completările ulterioare. 

Se acorda o bursa pe fiecare ciclu de studii cuantumul bursei fiind aprobat prin Hotarire a 

Senatului pe universitate. 

Se acorda pentru performante cultural artistice  si sportive deosebite - premile obtinute la 

concursuri nationale si internationale. 

 

 

4. Bursa pentru stagii de studii universitare si postuniversitare 
 Sunt burse semestriale si se acorda conf. Art.10 al.2 al OMEN nr.3392/27.02.2017 cu 

modificările și completările ulterioare. 

Se acorda pe perioada mobilitatii. 



Pentru studentii beneficiari ai altei categorii de bursa se va avea in vedere suplimentarea mediei 

de bursa cu 0,5 puncte. Pentru studentii  aflati in prelungire de stagiu media luata in calcul 

pentru stabilirea bursei va fi cea de la data inceperii mobilitatii. 

Pentru studentii ce indeplinesc  conditiile de medie pentru bursa de merit dar nu sunt beneficiari 

cuantumul bursei de mobilitate va fi egal cu cuantumul bursei de internship al UTI. 

 

5. Ajutorul social ocazional 
 Se poate acorda o singură dată pe semestru studenţilor cu situaţie materială precară în 

baza actelor doveditoare ( un venit lunar pe membru de familie sub jumatate din salariul minim 

net la nivel national), indiferent dacă studentul beneficiază de o altă categorie de bursă. 

 

La Facultatea de Automatica  si Calculatoare  bursa pentru stimularea performanței nu se 

cumuleaza cu bursa sociala pentru a putea beneficia de bursa cat mai multi studenti ce 

indeplinesc conditiile. 

Prin exceptie bursa sociala poate fi cumultata cu o alta categorie de bursa, la propunerea 

Comisiei de burse si cu aprobarea Consiliului facultatii pentru studentii aflati in situatii 

exceptionale ( situatie scolara deosebita, cazuri medicale exceptionale, situatie materiala 

precara-fara venituri). 

Cuantumul burselor pe universitate va fi afisat la avizier dupa aprobare prin Hotarire a 

Senatului UTI. 

 

 

Comisia pe facultate de acordare burse 2018-2019 

 

1. Conf.dr.ing. Gabriela Varvara – prodecan, preşedinte 

2. Secretar şef, ing. Elena Maţcu-Zbranca – membru 

3. Student Marchidan Radu Florin, master, an I, CI – membru  

4. Student Izdrui Oana, licenţă, an IV, AIA – membru 

5. Student Dughilă Adriana, licenţă, an III, TI – membru 

 


