
 
 

 

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 
FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI ŞTIINŢE BIOLOGICE 
 

 
CRITERII PRIVIND ACORDAREA BURSELOR 

ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢII 
 DE LA CURSURILE DE ZI 

A. ACORDAREA BURSELOR  
 
a. Din fondul total de burse alocat facultăţii se alocă un procent maxim de 33% 
pentru bursele de ajutor social, maxim 8% pentru burse speciale, și maxim 2% 
burse de ajutor social ocazional. Fondul rămas se realoca, proporţional cu numărul 
studenţilor inmatriculati, pe programe de studii, pentru acordarea burselor de merit 
si de performanta.  
 
b. Evaluarea şi creditele aferente disciplinelor facultative nu sunt luate în calcul 
pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei. 
 
 Art. 1. (1) Din fondurile alocate pentru bursele de performanţă şi de merit, 
se vor acorda burse de performanţă în proporţie de maxim 20%  
Bursa de performanță se atribuie pe semestre de plată, la cerere, în baza 
prevederilor Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a altor forme de 
sprijin material, studentilor, incepand cu anul II de studiu, cu rezultate deosebite la 
învăţătură, şi care au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţii sau brevete. Pot solicita 
burse de performanta studentii care au minim media ponderata 9,00 si au 
demonstrat indeplinirea a cel putin unui criteriu/activitate conform Anexei 1. 
 Formula în baza căreia se face ierarhizarea studenților care solicită bursa de 
performanță este următoarea:  

 
punctaj activitate științifică conform Anexei 1 x 0,5 + medie ponderată x 0,5 
 
(2) În cazul punctajelor egale, departajarea se face conform prevederilor  

Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin 
material. 

 
Art. 2. Bursa de merit se acordă studenților integralişti pe baza rezultatelor 

deosebite la învățătură, respectiv celor care au pe semestrul precedent cele mai mari 
medii din același an de studiu al unui program de studii, în ordinea descrescătoare a 
mediei generale ponderate obținute. 
Bursa de merit se atribuie, pe 2 categorii de medii, astfel: 
 (1) Bursa de merit I se acordă studenților integraliști care au obținut media 
ponderată egală sau mai mare cu 9,70. 



 
 

 

 (2) Bursa de merit II se acordă studenților integraliști, în ordinea 
descrescătoare a mediilor ponderate, până la epuizarea fondurilor pentru această 
categorie de burse. 

(3) Pentru primul an de studiu, semestrul I de plată a bursei, (nivel licenţă, 
respectiv master) criteriul de atribuire a bursei de merit este media obţinută la 
concursul de admitere. În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie, 
departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite şi utilizate la concursul 
de admitere. 

(4) În cazul mediilor egale, departajarea se face conform prevederilor 
articolului 6. 
 
 Art. 3. (1) Bursa socială se acordă pe semestre de plată, la cerere, 
studenților promovați, pe bază de dosar, în condițiile prevăzute în Regulamentul 
cadru privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material, în limita a 
maxim 33% din fondul total de burse al facultății (anexa 2). 
 (2) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, numai până la împlinirea 
vârstei de 35 de ani. 
 (3) Calculul venitului net pe membru se va efectua prin raportarea veniturilor 
la salariul minim net pe economie a țării din care s-au emis documentele anexate 
cererii de bursa socială. Clasificarea solicitanților de bursă socială se va face pe baza 
procentului calculat dintre venitul realizat pe membru și salariul minim net al țării 
care a emis documentele anexate cererii. 
 

Art. 4. (1) Bursa socială ocazională se acordă la cerere studenților promovați, 
conform prevederilor Regulamentului cadru privind acordarea burselor și a altor 
forme de sprijin material. 

 
Art. 5. (1) Bursele speciale sunt acordate pe următoarele categorii: 

A. Bursa speciala de performanţă se atribuie la cerere (prin depunerea 
unui dosar de solicitare a bursei cu documente justificative), conform 
art. 6 şi și a celor adiacente din Regulamentul cadru privind 
acordarea burselor și a altor forme de sprijin material – R53 și a 
prezentelor criterii specifice de acordare a burselor, luându-se în 
considerare numai activităţile desfăşurate de către candidat în 
ultimele 12 luni la data depunerii dosarului (conform Anexa 3) 

B. Burse speciale pentru implicarea în activități extracurriculare și de 
voluntariat (conform Anexa 3) 

C. Burse speciale din venituri proprii, pe baza criteriilor din Anexa 3 din 
Regulamentul cadru privind acordarea burselor și a altor forme de 
sprijin material. 

 
  Bursele speciale se acordă într-o singură tranșă sau eșalonat pe 12 luni, în 
cuantum egal pentru fiecare lună.  



 
 

 

  
Art. 6. Departajarea studenților cu medii / punctaje egale (unde este cazul) 

se face în baza următoarelor criterii: media ponderată din anul precedent; nota 
obținută la disciplina cu cel mai mare număr de credite; dacă egalitatea persistă se 
va lua în considerare următoarea disciplină cu cele mai multe credite. Aceste criteriu 
se aplică până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline 
cu același număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste discipline. 
 

 Art. 7. Bursele se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), inclusiv 
pe perioada vacanțelor, cu excepția studenților înmatriculați în ultimul an de studii 
de licenţă sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru 
de studii al respectivului ciclu, cărora li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse 
până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor.  

 
Art. 8. Bursa de merit sau socială se pierde începând cu următoarea lună în 

care studentul a cumulat, pe durata unui semestru al anului universitar, peste 36 de 
ore de absenţe la activităţile didactice din orar. Pot fi motivate doar absenţele 
probate prin documente medicale justicative în cazul internărilor în spital cu durata 
de minim 2 zile sau a absenţelor probate prin documente medicale justificative care 
prevăd un minim de 7 zile consecutive de repaus sau documente de deplasare emise 
de USV. Situaţia absenţelor se consemnează de către şeful de grupă/semigrupă (sau 
un înlocuitor desemnat de acesta) într-un jurnal/condică de prezenţă, pentru fiecare 
oră didactică şi se contrasemnează de către cadrul didactic care a susţinut activitatea 
respectivă. Şeful de grupă/semigrupă va transmite săptămânal copii scanate ale 
jurnalelor/condicilor de prezenţă, împreună cu documentele justificative pentru 
motivarea absenţelor, la Serviciul social. La finalul fiecărui semestru al anului 
universitar, jurnalul/condica de prezenţe se depune la Secretariatul facultăţii. 
Pierderea bursei este definitivă pentru semestrul de plată în curs şi va fi anunţată 
studentului prin e-mail de către Serviciul social. 

 
Art. 9. Nu pot primi bursă studenţii care au depăşit durata de studii 

prevăzută în planul de învăţământ, pentru programul de studiu respectiv. 
 
Art. 10. (1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în 

instituţii de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat 
numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca perioada în care beneficiază de bursă 
să nu depăşească perioada prevăzută ca durată normală de şcolarizare la programul 
de studii de la care urmează să beneficieze de bursă. 

(2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care 
urmează simultan două sau mai multe facultăţi (programe de studii) în instituţii de 
învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (programul 
de studii) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de 
regulă cea la care studentul are depusă diploma de Bacalaureat/Licenţă în original, 



 
 

 

pe bază de cerere şi Declaraţie pe propria răspundere, referitoare la bursele 
acordate de alte facultăţi sau alte instituţii de învăţământ superior. 

(3) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pot beneficia de bursă, la 
reînmatriculare, în baza rezultatelor obţinute în ultimul an înaintea întreruperii. 

(4) Bursele se sistează în momentul în care studentul bursier este 
exmatriculat, se retrage de la studii, îşi întrerupe studiile sau în condiţiile 
prevederilor articolului 8. 
 

Art. 11. (1) Studenţii care beneficiază de orice tip de bursă socială pot primi şi 
orice alt tip de bursă reglementată prin legislaţia în vigoare. 

(2) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de 
licenţă, pentru un singur program de master, cu excepţia burselor pentru stagii de 
studii universitare şi postuniversitare prevăzute în Ordinul 3392/ 2017 la art. 10. 

(3) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi 
categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare. 

(4) Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (3) şi care au dreptul să 
primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit, trebuie să opteze pentru 
una dintre ele, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare. 
 
 DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
 

Art. 12. Comisia de acordare a burselor pentru anul universitar este stabilită 
anual prin Ordinul Decanului. 
  
 Art. 13. Valoarea fiecărui tip de bursă se stabileşte la începutul fiecărui 
semestru de către Consiliul Facultăţii, în funcţie de alocaţiile bugetare şi alte surse 
de finanţare.  
Fondul de burse va fi împărțit astfel:  

- maximum 33% -pentru burse sociale; 
- maximum 2 % - pentru burse de ajutor social ocazional 
- maximum 8% - pentru bursele speciale 

 
 
Art. 14. În cazul în care cuantumul acordat unei categorii de burse nu se 

distribuie în totalitate, fondul rămas disponibil va fi distribuit la altă categorie de 
bursă. 

 
Art. 15. Aceste criterii intră în vigoare începând cu semestrul al II lea, an 

universitar 2021-2022. 
 

DECAN, 

Prof. univ. dr. Mihai COVAŞĂ 
 



 
 

 

Anexa 1 
 

 
GRILĂ DE PUNCTAJ ÎN VEDEREA ACORDĂRII bursei de performanță  

ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ŞI ŞTIINŢE BIOLOGICE 
 
 

Nr. 
crt. CRITERII/ACTIVITĂŢI PUNCTAJ PUNCTAJ 

OBŢINUT 

1.  
Cercetare ştiinţifică: (co)autor articol publicat, 
brevet, contract (străinătate/ internaţional/ 
naţional/ local) 

40/30/20/10 
*80 pentru articol 

ISI 
 

2.  
Prezentare de lucrări la manifestări ştiinţifice sau 
participarea la concursuri studenţeşti (străinătate/ 
internaţional/ naţional/ local) 

40/30/20/10  

3.  
Premiul obţinut la concursuri ştiinţifice de nivel 
internaţional (categorie premiu) 

80(I)/70(II)/60(III)
/50(M)  

4.  
Premiul obţinut la concursuri ştiinţifice de nivel 
naţional (categorie premiu) 

60(I)/50(II)/40(III)
/20(M)  

5.  
Premiul obţinut la concursuri ştiinţifice de nivel 
local (categorie premiu) 

40(I)/30(II)/20(III)
/10(M)  

6.  
Publicarea la o editură sau într-o revistă de 
prestigiu a unei producţii literare - eseu, poezie, 
etc. (internaţional/ naţional / local )* 

40/30/20  

7.  
Publicarea unui articol într-un cotidian 
(internaţional/ naţional/ local )* 30/20/10  

 TOTAL PUNCTAJ OBȚINUT   
Note: 

1. Punctajul din grilă este luat în considerare numai pentru activităţile efectuate 
în ultimele 12 luni de la data depunerii dosarului; 

2. Se vor considera articolele, brevetele şi manifestările ştiinţifice și activităţile 
unde este trecută afilierea la USV. 

3. * Nu se aplică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexa 2 
 

 
GRILĂ DE PUNCTAJ ÎN VEDEREA ACORDĂRII burselor sociale 
ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ŞI ŞTIINŢE BIOLOGICE 

 
Nr. 
crt. CRITERII PUNCTAJ PUNCTAJ 

OBŢINUT 
1.  Student orfan de ambii părinți, fără venituri 10  
2.  Student orfan de un părinte, fără venituri 9  

3.  Student orfan de ambii părinți cu venituri sub 
plafonul pentru acordarea bursei sociale 8  

4.  Student orfan de un părinte cu venituri sub 
plafonul pentru acordarea bursei sociale 7  

5.  Student pentru care s-a dispus ca măsură de 
protecție plasamentul, fără venituri 9  

6.  
Student pentru care s-a dispus ca măsură de 
protecție plasamentul, cu venituri sub plafonul 
pentru acordarea bursei sociale 

7  

7.  Student bolnav conform listei bolilor din O.M. 
3392 / 27.02.2017, fără venituri 8  

8.  

Student bolnav conform listei bolilor din O.M. 
3392 / 27.02.2017, cu venituri lunare nete mai 
mici decât salariul de bază minim net pe 
economie 

6  

9.  

Student a cărui familie nu a realizat în cele 3 luni 
înainte de începerea semestrului/anului 
universitar un venit lunar net mediu per membru 
de familie mai mare decât salariul de bază minim 
net pe economie 

5  

 TOTAL PUNCTAJ OBȚINUT   
Notă: 
Departajarea studenților cu punctaje egale se va face: 
1.  în ordinea crescătoare a veniturilor; 
2. în ordinea descrescătoare a numărului de credite obținute; 
3. în ordinea descrescătoare a mediei ponderate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Anexa 3 
 

GRILĂ DE PUNCTAJ ÎN VEDEREA ACORDĂRII burselor speciale de performanţă 
(cultural-artistică, pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat) 

ÎN CADRUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ ŞI ŞTIINŢE BIOLOGICE 
 

Nr. 
crt. CRITERII/ACTIVITĂŢI PUNCTAJ PUNCTAJ 

OBŢINUT 

1. 

Organizare manifestări ştiinţifice (congrese, 
conferinte, simpozioane) /concursuri 
studenţeşti, (străinătate/ internaţional/ naţional/ 
local)- împărțit la numărul de organizatori* 

10/8/6/3  

2. Premiul obţinut la concursuri de nivel 
internaţional  - în străinătate (categorie premiu) 40(I)/35(II)/30(III)/10(M)  

3. Premiul obţinut la concursuri de nivel naţional 
(categorie premiu) 20(I)/17(II)/12(III)/4(M)  

4. Premiul obţinut la concursuri de nivel local 
(categorie premiu) 5(I)/4(II)/3(III)  

5. Publicarea unui articol intr-un cotidian 
(internaţional/ naţional/ local ) 30/20/10  

6. Participarea la evenimente culturale 
internaţionale de prestigiu  (colectiv) 40  

7. Participare la activități cultural, artistice 
(individual/formație)  10/5  

8. 

Participare la activităţi în folosul facultăţii şi 
universităţii (promovarea imaginii 
universităţii/facultăţii/alte activităţi de 
voluntariat) –împărțit la numărul de participanți 

40/20/10  

 TOTAL PUNCTAJ OBȚINUT   
Note: 

1. Punctajul din grilă este luat în considerare numai pentru activităţile efectuate în ultimele 12 luni de la 
data depunerii dosarului 

2. * Statut de organizator dovedit prin certificat emis de instituţia/asociaţia organizatoare 
 


