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CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ÎN CADRUL 

FACULTĂŢII DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE, 

INTRODUSE CONFORM ART.24 DIN REGULAMENTUL DE ACORDARE A 
BURSELOR ÎN UPB 2022-2023, 

valabile pentru anul universitar 2022-2023 

 

 

Luând în considerare art.24 din Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme 
de sprijin material pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi masterat din UPB, 
anume 

„Art.24. Comisia de Atribuire a Burselor a facultăţii poate aplica şi alte criterii specifice, 
prin decizia Biroului Executiv al Facultăţii”, 

precum şi deciziile anterioare referitoare la acest aspect, anume decizia BEF Nr. 86 / 
05.10.2020 cu completările din nr 103/08.03.2021 şi decizia nr 118 / 05.10.2021, 

Biroul Executiv al FILS s-a întrunit în vederea aprobării următoarelor criterii specifice de 
acordare a burselor valabile pentru anul universitar 2022-2023: 

1. Fondul de burse alocat facultăţii este distribuit pe specializări şi filiere lingvistice, respectiv 
ciclu de studiu, prin proporţionalitate cu numărul de studenţi înmatriculaţi (buget şi taxă) 
în anul curent la ciclul, filiera lingvistică şi specializarea respectivă (fără a număra studenţii 
Erasmus şi repetenţii de an „TD3”). 

2. Pentru bursele sociale se vor depune la dosar actele menţionate în regulament, detaliate 
mai jos, şi se va completa Declaraţia de venituri conform modelului ataşat: 

 CERERE; 

 DECLARAȚIE DE VENITURI, formular tip – anexa ataşată; 

 Adeverință din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte, ale 
studentului, soțului sau soției (după caz), cu 3 luni înainte de începerea semestrului, 
anume iulie + august + septembrie pentru semestrul I, respectiv noiembrie + decembrie 
+ ianuarie pentru semestrul II:  

ADEVERINŢE DE SALARIU NET, CUPOANE PENSIE / ŞOMAJ- dacă este cazul 

ADEVERINŢĂ DE LA CIRCA FINANCIARĂ,  



CEI FĂRĂ VENITURI - DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DE LA NOTAR 

 Adeverință de elev/student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență pentru frații 
(surorile) / copiii studentului, sau copie după certificatul de naștere dacă aceştia nu au 
împlinit vârsta de școlarizare. 

 Pentru burse sociale medicale - ADEVERINŢĂ MEDICALĂ ELIBERATĂ DE 
DIPENSAR UPB 

 CERTIFICAT DE DECES – dacă este cazul 

3. Bursele sociale se vor aloca, conform Regulamentului, în ordine crescătoare a venitului net 
pe membru de familie, prin încadrarea în suma alocată special acestei categorii. 

4. Studenţilor în dublă diplomă înscrişi la masterat li se acordă burse doar în limita fondurilor 
alocate conform procedurii de distribuire ce revin grupei respective, şi numai după alocarea 
burselor pentru studenţii „locali” de la masterat. 

5. Dacă la unele specializări rămân burse disponibile (din cauza faptului că studenţii nu 
îndeplinesc condiţiile de obţinere a bursei), acestea se vor realoca întâi pe acelaşi domeniu 
la celelalte specializări/ filiere lingvistice, apoi pe acelaşi an la celelalte domenii şi 
specializări, strict în ordine descrescătoare a mediilor de bursă. Dacă vor rămâne în 
continuare burse disponibile, vor fi realocate altor ani de studii, după acelaşi algoritm. 

În consecinţă, algoritmul de distribuire a burselor este următorul: 

 se acordă bursele sociale pentru studenţii din ciclul de studii licenţă şi masterat care 
îndeplinesc criteriile stipulate de Regulamentul de atribuire a burselor în UPB, 2022-2023, 
în ordine crescătoare a venitului net pe membru de familie, cu încadrarea în suma alocată 
special acestei categorii; 

 eventualul fond neconsumat pentru burse sociale se realocă burselor de studiu (merit); 

 se calculează numărul de burse alocate fiecărei specializări (conform pct. 1); 

 se acordă toate bursele de performanţă pentru studenţii din ciclul de studii licenţă (anii 
II-IV, media ≥9,70 şi minim 30 puncte cf. Regulament) şi masterat (anul II, media ≥9,70 şi 
minim 30 puncte cf. Regulament);  

 se actualizează numărul de burse alocate fiecărei specializări prin scăderea burselor de 
performanţă deja acordate la specializarea respectivă; 

 se acordă bursele de merit gradul I pentru studenţii din ciclul de studii licenţă (anii II-IV, 
media ≥9,50) şi masterat (anul II, media ≥9,50), în ordine descrescătoare a mediei şi în 
limita numărului de burse alocat fiecărei specializări; în cazul în care se constată aceeaşi 
medie la mai mulţi studenţi, iar alocarea bursei tuturor acestora ar depăşi numărul de burse 
alocat specializării, se va efectua departajarea acestora astfel: 

o pentru studenţii de la licenţă anul II se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media de admitere, drept criteriu al III-lea de ordonare media de la BAC; 

o pentru studenţii de la licenţă anul III se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media generală a anului I; 

o pentru studenţii de la licenţă anul IV se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media generală a anului II; 



o pentru studenţii de la masterat anul II se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media de admitere la studiile universitare de masterat, respectiv dacă este 
necesar al III-lea criteriu de departajare va fi media de absolvire a studiilor de 
licenţă; 

 se actualizează numărul de burse alocate fiecărei specializări prin scăderea burselor de 
merit gradul I deja acordate la specializarea respectivă; 

 se acordă bursele de merit gradul II pentru studenţii din ciclul de studii licenţă anii I-IV, 
respectiv masterat anii I-II în limita fondurilor disponibile alocate fiecărei specializări; în 
cazul în care se constată aceeaşi medie la mai mulţi studenţi, iar alocarea bursei tuturor 
acestora ar depăşi numărul de burse alocat specializării, se va efectua departajarea 
acestora astfel: 

 SEMESTRUL I: 

o pentru studenţii de la licenţă anul I se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media de la examenul de Bacalaureat (media de admitere fiind primul 
criteriu de ordonare, cf. Regulament); iar dacă este cazul, se va considera drept 
criteriu al III-lea de ordonare media de la disicplina Matematică din Foaia Matricolă 
aferentă Diplomei de Bacalaureat; 

o pentru studenţii de la licenţă anul II se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media de la admitere la ciclu de licenţă, iar dacă este cazul, se va considera 
drept criteriu al III-lea de ordonare media de la examenul de Bacalaureat; 

o pentru studenţii de la licenţă anul III se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media generală a anului I, iar dacă este cazul, se va considera drept criteriu 
al III-lea de ordonare media de la admitere la ciclu de licenţă; 

o pentru studenţii de la licenţă anul IV se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media generală a anului II, iar dacă este cazul, se va considera drept 
criteriu al III-lea de ordonare media generală a anului I; 

o pentru studenţii de la masterat anul I se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media de absolvire a studiilor de licenţă (cei patru ani, fără examenul de 
diplomă), iar dacă este cazul, se va considera drept criteriu al III-lea de ordonare 
media examenului de diplomă; 

o pentru studenţii de la masterat anul II se va considera drept criteriu al II-lea de 
ordonare media de admitere la studiile universitare de masterat, respectiv dacă este 
necesar media de absolvire a studiilor de licenţă (cei patru ani, fără examenul de 
diplomă). 

Criterii sem I Criteriul 1 (alocare 
burse, cf. Regulament) 

Criteriul 2 - 
departajare 

Criteriul 3 - departajare 

Anul I licenţă media de la admitere la 
ciclu de licență 

media de la examenul 
de Bacalaureat 

media de la disicplina 
Matematică din Foaia 
Matricolă aferentă Diplomei 
de Bacalaureat 

Anul II 
licenţă 

media anuală din anul 
precedent 

media de la admitere la 
ciclu de licenţă  

media de la examenul de 
Bacalaureat 

Anul III 
licenţă 

media anuală din anul 
precedent 

media anuală din anul 
I 

media de la admitere la ciclu 
de licenţă 



Anul IV 
licenţă 

media anuală din anul 
precedent 

media anuală din anul 
II 

media anuală din anul I 

Anul I master media de la admitere la 
ciclu de masterat  

media de absolvire a 
studiilor de licenţă (cei 
patru ani, fără 
examenul de diplomă) 

media examenului de 
diplomă 

Anul II 
master 

media anuală din anul 
precedent 

media de la admitere la 
ciclu de masterat 

media de absolvire a 
studiilor de licenţă (cei patru 
ani, fără examenul de 
diplomă) 

 

 SEMESTRUL II: 

Similar semestrului I, conform tabelului de mai jos: 

Criterii sem II Criteriul 1 (alocare 
burse, cf. Regulament) 

Criteriul 2 - 
departajare 

Criteriul 3 - 
departajare 

Anul I licenţă media din semestrul 
precedent 

media de la admitere la 
ciclu de licență 

media de la examenul 
de Bacalaureat 

Anul II licenţă media din semestrul 
precedent 

media anuală din anul 
precedent (anul I) 

media de la admitere la 
ciclu de licenţă 

Anul III licenţă media din semestrul 
precedent 

media anuală din anul 
precedent (anul II) 

media anuală din anul 
I 

Anul IV licenţă media din semestrul 
precedent 

media anuală din anul 
precedent (anul III) 

media anuală din anul 
II 

Anul I master media din semestrul 
precedent 

media de la admitere la 
ciclu de masterat 

media de absolvire a 
studiilor de licenţă (cei 
patru ani, fără 
examenul de diplomă) 

Anul II master media din semestrul 
precedent 

media anuală din anul 
precedent (anul I) 

media de la admitere la 
ciclu de masterat 

 

Criteriile specifice de acordare a burselor se decid de către BEF la fiecare început de an 
universitar şi sunt valabile pentru întregul an universitar. 

 

Biroul Executiv FILS 

 

Decan, prof. dr. ing. Cristian DRAGOMIRESCU 

Prodecan, conf. dr. ing. Camelia STANCIU 

Prodecan, conf. dr. Maria-Iuliana DASCĂLU  

Prodecan, conf. dr. Adriana LUNGU 

Prodecan, conf. dr. ing. Iosif NEMOIANU 

Prodecan, conf. dr. ing. Andrei VASILĂŢEANU 


