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HOTĂRÂREA nr. 43 

din 31 martie 2022 
 

 

În baza:   - prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
  - Cartei Universităţii din Petroşani; 
  - Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului; 
  - Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenții de la studiile universitare de licență și master din 
    UPET. 

 
 

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI  
HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic. Aprobă cuantumul pentru bursele de merit pentru semestrul II al anului 
universitar 2021-2022, pe categorii de burse și studenți benficiari: 
 

- Facultatea de Științe 
 

Tip bursă (studenți beneficiari) Criteriu 
* Nr. 

studenţi 

Cuantum 

lunar 

(lei) 

Total - 

lună 

(lei) 

Total - 

Sem. II 

(lei) 

Bursă de merit I (studenți an I-II, 

români, RP-CPNV, studii 

universitare de licenţă) 

Media pe semestrul 

I: 9,00-10,00 
49 595 29.155 174.930 

Bursă de merit I (studenți anul I-II, 
RP - Bursieri, studii universitare de 

licenţă) 

Media pe semestrul 

I: 9,00-10,00 
15 270 4.050 24.300 

Bursă de merit I (studenți an III, 

români, RP-CPNV, studii 
universitare de licenţă) 

Media pe semestrul 

I: 9,00-10,00 
35 595 20.825 83.300 

Bursă de merit I (studenți an III, RP 

- Bursieri, studii universitare de 

licenţă) 

Media pe semestrul 
I: 9,00-10,00 

16 270 4.320 17.280 

Bursă de merit II (studenți an I-II, 

români, RP-CPNV, studii 
universitare de licenţă) 

Media pe semestrul 

I: 8,00-8,99 
40 585 23.400 140.400 

Bursă de merit II (studenți an I-II, 

RP - Bursieri, studii universitare de 

licenţă) 

Media pe semestrul 
I: 8,00-8,99 

11 260 2.860 17.160 

Bursă de merit II (studenți an III, 
români, RP-CPNV, studii 

universitare de licenţă) 

Media pe semestrul 

I: 8,00-8,99 
2 585 1.170 4.680 
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Bursă de merit II (studenți an III, 

RP - Bursieri, studii universitare de 

licenţă) 

Media pe semestrul 

I: 8,00-8,99 
0 260 0 0 

 
 

 

Bursă de merit (studenți an I, români, 

RP-CPNV, studii universitare de master) 

Media pe semestrul 

I: 10,00 
3 585 1.755 10.530 

Bursă de merit (studenți an I, RP-
Bursieri, studii universitare de master) 

Media pe semestrul 

I: 10,00 
3 210 630 3.780 

Bursă de merit (studenți an II, români, 
RP-CPNV, studii universitare de master) 

Media pe semestrul 

I: 10,00 
10 585 5.850 23.400 

Bursă de merit (studenți an II, RP-

Bursieri, studii universitare de master) 

Media pe semestrul 

I: 10,00 
5 210 1.050 4.200 

Total - 189 -      - 503.960 

 

 

Fond de burse necesar pentru luna: - lei - 

- Aprilie 2022 95.065 

- Mai 2022 95.065 

- Iunie 2022 95.065 

- Iulie 2022 95.065 

- August 2022 61.850 

- Septembrie 2022 61.850 

Fond de burse necesar pe semestrul II 503.960 

Fond de burse necesar în medie pe lună 83.993 

Rezervă - semestrul II 2.962 

Rezervă - în medie pe lună 494 
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* Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenții de la studiile universitare de licență și master 
din Universitatea din Petroșani, bursele de merit pot fi acordate studenților integraliști cu rezultate deosebite la 

învățătură. Fondul de burse alocat Facultății de Științe a fost repartizat pe program și an de studiu (proporțional cu 

numărul de studenți înmatriculați pe locuri finanțate de la buget la programul și anul respectiv). 

Pentru programele de studii universitare de licență Comisia de burse a stabilit media minimă 8,00 (condiție 

necesară, dar nu și suficientă pentru a putea beneficia de bursă de merit). Bursele de merit s-au atribuit la fiecare 

program și an de studiu, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita fondului disponibil. 

Pentru programele de studii universitare de master Comisia de burse a stabilit media minimă 10,00 (condiție 

necesară, dar nu și suficientă pentru a putea beneficia de bursă de merit), criteriile de departajare utilizate fiind (în 

această ordine): media obținută în anul de studiu anterior; media de admitere; media anilor de studii din ciclul anterior 

de învățământ. Studenții masteranzi beneficiază de burse de merit în limita a maximum 15% din numărul total al 

studenților masteranzi bugetați ai facultății (în funcție de resursele financiare disponibile). Bursele de merit s-au 

atribuit la fiecare program și an de studiu, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita fondului disponibil. 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 




