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R O M Â N I A 
MINISTERUL  EDUCAŢIEI 

UNIVERSITATEA  DIN  ORADEA 

FACULTATEA  DE  INFORMATICĂ ȘI ŞTIINŢE 

Adresa: Str. Universităţii nr. 1, Oradea, România 

Telefon: +40 259 408161 sau +40 259 408430 

Web:  http://stiinte.uoradea.ro  

 

METODOLOGIA  

pentru acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material  

pentru studenţii Facultății de Informatică și Științe 

 

Prezenta metodologie completează Regulamentul de acordare a burselor şi a altor 

forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea din Oradea, conform OMEN 

3392/2017 și HS nr. 28 / 24.02.2022, Anexa 23, începând cu semestrul II al anului universitar 

2021-2022 

 

Studenții Facultății de Informatică și Științe pot beneficia de următoarele categorii de 

bursă: 

 

A. Burse pentru stimularea performanțelor academice: 

- burse speciale; 

- burse de performanță; 

- burse de performanță ocazională; 

- burse de merit; 

 

B. Burse de ajutor social: 

- burse sociale; 

- burse sociale ocazionale. 

 

Fondul de burse al Facultății de Informatică și Științe se distribuie astfel: 

• 30% - fond pentru bursele sociale; 

• 65% - fond pentru bursele de merit; 

• 5% - fond pentru bursele de performanță și speciale. 

Numărul de burse alocate, pentru fiecare dintre categoriile de mai sus, se face prin 

rotunjire la un număr întreg de burse, astfel încât sumele alocate după distribuire să 

reprezinte: 

- bursele sociale – minim 30%; 

- bursele de merit – minim 65%.  

În situația în care fondul alocat corespunde numărului de burse sociale solicitate, dar 

nu acoperă procentul de 30%, diferența dintre fondul alocat inițial și cel repartizat conform 

cererilor, va fi redistribuit către celelalte categorii de burse, cum ar fi: bursa de merit, bursa de 

performanță sau bursa specială. Distribuirea va fi stabilită de Comisia de acordare a burselor 

pe facultate în funcție de situația concretă a fiecărei categorii de bursă. 

 

 Bursele de diverse tipuri alocate de Facultatea de Informatică și Științe nu se pot 

cumula, cu excepția burselor de performanță ocazională și a burselor sociale ocazionale. 
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A. Bursele pentru stimularea performanțelor academice: 

 

A.1. Bursele speciale – se acordă anual, conform OMEN 3392/2017, art 9 și HS nr. 28 / 

24.02.2022, Anexa 23, art. 11, pe baza formularului (Anexa 1a) şi documente justificative, 

studenţilor care obțin minimum 3 puncte în urma aplicării următoarelor criterii, cu mențiunea 

că pot fi cuantificate doar activitățile desfășurate în anul universitar anterior: 

- au obţinut performanţe științifice, la manifestări internaționale, concretizate prin 

obținerea unui premiu (2 puncte/premiu); 

- au obținut un brevet / inovație (5 puncte/brevet); 

- au publicat cel puțin o lucrare în baza de date ISI (4 puncte/lucrare); 

- au publicat cel puțin 2 lucrări indexate în baze de date BDI (2 puncte/lucrare); 

- au participat în activităţi extracurriculare şi/sau de voluntariat, care promovează imaginea 

facultății / universității (organizare de conferințe, organizare/participare școli de vară, 

organizare/participare manifestări specifice la Universitatea din Oradea, ș.a.) (1 

punct/activitate). 

În caz de egalitate, departajarea se va realiza pe baza mediei ponderate anuale, 

considerând succesiv anii anteriori, în concordanță cu criteriile acordării bursei de merit. 

Activitățile cuantificate pentru obținerea unei burse speciale nu mai pot fi utilizate într-un 

semestru ulterior pentru obținerea unei noi burse speciale, burse de performanță sau burse de 

performanță ocazională.  

 

A.2. Bursele de performanţă - se acordă semestrial, începând cu anul al doilea de 

studii (OMEN 3392/2017, art 13, (2) și HS nr. 28 / 24.02.2022 - Anexa 23, Anexa 1), pe baza 

formularului din Anexa 1a, studenţilor care au obținut media ponderată 10,00 pe ultimele 

două semestre anterioare celui pentru care se solicită bursa. 

În cazul în care fondul alocat burselor de performanță este depășit, departajarea se va face în 

funcție de punctajul obținut, conform următoarelor criterii și a documentelor justificative, cu 

mențiunea că pot fi cuantificate doar activitățile desfășurate în semestrul anterior: 

o brevete de invenție (5 puncte/brevet); 

o lucrări indexate în baza de date ISI (4 puncte/lucrare); 

o lucrări indexate în baze de date BDI (2 puncte/lucrare); 

o participări la Conferințe științifice internaționale/naționale (1 punct/participare). 

o activităţi extracurriculare şi/sau de voluntariat, activități care promovează imaginea 

facultății și/sau a universității (0.5 puncte/activitate). 

Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face în funcție de media ponderată semestrială, 

considerând succesiv semestrele anterioare, în concordanță cu criteriile acordării bursei de 

merit. 

Întrucât bursele speciale și cele de performanță se acordă din aceeași alocare bugetară 

se va avea în vedere ca în cazul în care există cereri pentru ambele tipuri, să se acorde cel 

puțin o bursă din fiecare tip. Doar în cazul în care nu există solicitări pentru unul dintre 

tipurile de burse amintite, întreaga sumă va fi alocată celuilalt tip. 

 

A.3. Bursele de performanţă ocazională - se acordă o dată pe semestru, din veniturile 

proprii ale Universității din Oradea, numărul de burse fiind alocat Facultății de Informatică și 

Științe de către Comisia de acordare a burselor de la nivelul Universității (CAB-UO). Sursa de 

finanțare este asigurată de la nivelul Universității, neafectând alocarea procentuală a fondului 

la nivelul facultății. 

Pot beneficia de acest tip de bursă studenţii care au obținut media ponderată 10,00 

obținut pe ultimele două semestre anterioare celui pentru care se solicită bursa. 

.  Condițiile de departajare sunt identice cu cele de la bursele de performanță. 
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Activitățile cuantificate pentru obținerea unei burse de performanță și/sau de 

performanță ocazională nu mai pot fi utilizate într-un semestru ulterior pentru obținerea unei 

noi burse de performanță, burse de performanță ocazională sau burse speciale. 

 

A.4. Bursele de merit - se acordă semestrial, în funcție de rezultatele obținute la 

învățătură în cadrul programelor de studiu, proporțional cu numărul de studenți din fiecare an 

de studiu, raportat la numărul total de studenți ai facultății. Repartizarea burselor de merit se 

face după atribuirea burselor sociale, a bursei speciale și a burselor de performanță.  

Criteriile de acordare a burselor de merit sunt: 

• Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate obținute de 

către student în semestrul anterior semestrului în care solicită bursa. 

• Pentru semestrul I din primul an de studiu (licență, respectiv master), criteriul de 

atribuire al bursei este media obținută la concursul de admitere.  

• În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în 

considerare în ordinea respectivă: 

o media ponderată pe semestrul precedent, cu excepția semestrului I al anului I de 

studiu. În cazul în care mai mulți studenți din primul an, semestrul I, au obținut 

aceeași medie de admitere, departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare 

stabilite și utilizate la concursul de admitere. 

o dacă egalitatea persistă, departajarea se va face în funcție de media ponderată 

semestrială, considerând succesiv semestrele anterioare. 

 

B. Bursele de ajutor social 

 

B.1. Bursele sociale sunt pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse şi se 

acordă semestrial, pe perioada studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.  

Pot beneficia de această bursă studenții descriși la art. 8 în Regulamentul de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 

conform HS nr. 28 / 24.02.2022, Anexa 23. 

Aceste burse se acordă în ordinea de prioritate a), b), c) din art. 8, în ordinea 

crescătoarea a venitului lunar net mediu pe membru de familie. 

 

B.2. Burse sociale ocazionale sunt cele descrise la art. 9. în Regulamentul de acordare a 

burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din Universitatea din Oradea, 

conform HS nr. 28 / 24.02.2022, Anexa 23. 

 

Condițiile de acordare sunt indicate în OMEN 3392 / 2017, art. 5, al. (2). Conform cu 

acestea pentru semestrul I bursele sociale și bursele social ocazionale se acordă doar 

studenților care au acumulat minim 30 de credite pe anul anterior (au promovat anul anterior). 

În semestrul al II-lea, interpretarea condiției este aceea că aceste tipuri de burse se 

acordă doar acelor studenți care pe baza situaţiei şcolare şi a echivalării examenelor 

promovate de pe primul semestru al anului universitar în curs, au obţinut minim 15 credite la 

disciplinele obligatorii şi opţionale. 

 

 Conform art. 16.4. al. a) al Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenţii din Universitatea din Oradea, conform HS nr. 28 / 

24.02.2022, Anexa 23, declarația pe propria răspundere va trebui autentificată notarial. 
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Conform art. 16.4. al. b) al Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenţii din Universitatea din Oradea, conform HS nr. 28 / 

24.02.2022, Anexa 23, în cazul care solicitantul declară zero venituri în Declarația de venituri 

(Anexa 2) este obligatorie prezentarea unui raport de anchetă socială. Acest raport este 

obligatoriu și în cazul în care un părinte/părinți lucrează sau domiciliază în străinătate. 

 

Anexe: 

Anexa 1a Cerere tip de acordare a bursei (se completează în cazul burselor de tip specială, 

performanță, performanță ocazională) 

Anexa 1b Cerere tip de acordare a bursei (se completează în cazul burselor de tip socială și 

socială ocazională) 

Anexa 2 Declarație de venituri (se completează pentru bursa socială, respectiv bursa socială 

ocazională)  

 

 

Metodologia proprie a Facultății de Informatică și Științe pentru acordarea burselor și 

a altor forme de sprijin material a fost avizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Informatică 

și Științe din 31.05.2022. 

 

 

 

 

DECAN, 

prof. univ. dr. Eugen Victor Macocian 
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Anexa 1a 

Universitatea din Oradea 

Facultatea de Informatică și Științe 

Nr.      

 

  Către 

   Conducerea Facultății de Informatică și Științe 

 

 Subsemnatul(a)         , student(ă) la 

programul de studiu        , anul de studiu   , 

buget / taxă, CNP        , telefon    

  , 

 Vă rog să-mi aprobați acordarea unei burse       , pentru anul 

universitar     , semestrul   . 

 

Menționez că până în prezent: 

 

NU    am beneficiat de bursă, 

 

DA    am beneficiat de bursă, tip      la Universitatea 

     , la Facultatea      , program de studiu 

     , pentru un număr de    semestre. 

 

Anexat atașez prezentei următoarele documente: 

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

Oradea       Semnătura      
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Anexa 1b 

Universitatea din Oradea 

Facultatea de Informatică și Științe 

Nr.      

 

  Către 

   Conducerea Facultății de Informatică și Științe 

 

 Subsemnatul(a)         , student(ă) la 

programul de studiu        , anul de studiu   , 

buget / taxă, CNP        , telefon    

  , 

 Vă rog să-mi aprobați acordarea unei burse       , pentru anul 

universitar     , semestrul    . 

În baza prezentei cereri doresc să beneficiez și de bursă socială ocazională: DA  NU 

Menționez că până în prezent: 

 

NU    am beneficiat de bursă, 

 

DA    am beneficiat de bursă, tip      la Universitatea 

     , la Facultatea      , program de studiu 

     , pentru un număr de    semestre. 

 

Anexat atașez prezentei următoarele documente: 

             

             

             

             

             

             

             

              

 

 

Oradea       Semnătura     
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ANEXA 2 

D E C L A R A Ţ I E   D E  V E N I T U R I 

 
A. Venituri realizate: 

1. Salarii nete totale: 

Tata _________________________________________________________lei/lună 

Mama _______________________________________________________lei/lună 

Student _______________________________________________________lei/lună 

2. Pensii: 

Tata __________________________________________________________lei/lună 

Mama ________________________________________________________lei/lună 

de urmaş ______________________________________________________lei/lună. 

3. Alocația de stat pentru copii        lei/lună 

4. Alte ajutoare sau indemnizaţii primite de la stat _____________________lei/lună 

5. Venituri obţinute din activităţi autorizate sau proprietăţi (chirii, persoane fizice autorizate, 

asociaţii familiale, societăţi comerciale, etc.)____________________________lei/lună 

6. Venituri din agricultură ____________________________________________lei/lună 

7. Alte venituri ____________________________________________________lei/lună 

TOTAL VENITURI _______________________________ lei/lună 

 
B. Numărul persoanele aflate în întreţinere: 

- Numărul elevilor/studenţilor/copii preşcolari ______________ 

- Alte persoane aflate în întreţinerea familiei _______________ 

 

C. Venitul mediu net pe membru de familie _________________________________lei/lună 

 

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele acte:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Declar pe proprie răspundere sub sancţiunea Codului Penal privind falsul în declaraţii că: 

- familia mea nu a obţinut în ultimele 3 luni alte venituri decât cele declarate; 

- datele menţionate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a 

acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor 

legale. 

 

Oradea,  _____________                                       Semnătura _______________________ 


