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CADRUL LEGAL
În baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din
10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările ulterioare;
în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea
criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi
cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 155 din 02 martie 2017;
în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5076 din 28 septembrie 2017 pentru
completarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind
stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii
şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 808 din 12 octombrie 2017;
în baza Contractului instituţional al UPG Ploieşti cu Ministerul Educaţiei Naţionale;
Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești a adoptat prezentul Regulament de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de
stat, înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă - licenţă şi master, în şedinţa din data de 02.11.2017.
Capitolul I - GENERALITĂȚI
Art. 1. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti acordă din fondurile de la bugetul de stat: burse pentru
stimularea performanţei academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale şi alte
forme de sprijin material studenţilor de la ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master.
Art. 2. Studenţii români şi străini pot beneficia de burse, mobilităţi şi alte drepturi, finanţate din
contracte de finanţare externă nerambursabilă, câştigate de către instituţiile de învăţământ superior în
competiţii naţionale şi internaţionale, în cuantumul prevăzut de aceste contracte.
Art. 3. Prevederile prezentului regulament se aplică studenților din învățământul superior din
România, de la cursurile de învățământ cu frecvență.
Art. 4. Bursele se acordă studenţilor finanţaţi de la bugetul de stat, înmatriculaţi în anul universitar
curent, în limita fondurilor disponibile, în conformitate cu criteriile stabilite la începutul fiecărui an
universitar de către Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul Universităţii.
Art. 5. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul
de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a
candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate
conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ,
studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
Art. 6. Bursele se acordă în limita fondurilor alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin
contractul instituţional, a altor fonduri primite de universitate din diferite surse în scopul acordării de
burse şi ajutoare studenţilor, precum şi din venituri proprii ale Universităţii, alocate prin bugetul de
venituri şi cheltuieli aprobat de Senat.
Art. 7. La începutul anului universitar, fondul de burse se stabileşte prin înmulţirea subvenţiei de la
buget pe student cu numărul de studenţi la cursuri de învățământ cu frecvență, finanțați de la bugetul
de stat (fără taxă).
F 003.06/Ed.2

Document de uz intern

REGULAMENT
Regulamentul de acordare a burselor
şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii
înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă –
licenţă şi master

Cod document
R-08.01
Pag./Total pag.
Data

4/24
26.10.2017

Ediţie/Revizie

12/ 0 1 2 3 4 5

Art. 8. Repartizarea fondurilor de burse pe facultăţi se face direct proporţional cu numărul total al
studenţilor finanţaţi de la bugetul de stat, înmatriculaţi la cursurile de învățământ cu frecvență, prin
Hotărâre a Consiliului de Administraţie al Universităţii.
Art. 9. Fondul de burse se stabileşte şi se acordă la nivel de facultate, programe şi ani de studii.
Facultăţile repartizează fondurile de burse pe programe şi ani de studii, direct proporţional cu numărul
de studenţi finanțați de la bugetul de stat de la cursurile de învățământ cu frecvență. Dacă, după
atribuirea tuturor categoriilor de burse la nivelul unui an de studiu, rămâne un fond de bani disponibil,
acesta se transferă pentru acordarea de burse întâi studenţilor din cadrul programului de studii, apoi al
facultăţii şi, în final, de la o facultate la alta.
Art. 10. La începutul fiecărui an universitar, pe baza propunerilor Consiliului de Administraţie,
Senatul Universităţii aprobă valoarea fondurilor alocate pentru bursele sociale (inclusiv bursele sociale
ocazionale), exprimat ca procent din totalul fondului de burse alocat. Numărul burselor sociale se
stabileşte astfel încât fondul alocat acestora să reprezinte minimum 30 % din fondul total de burse.
Art. 11. În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se
redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă, de merit sau speciale.
Art. 12. Cuantumul fiecărei categorii de burse este stabilit la începutul fiecărui an universitar sau, după
caz, semestru al anului universitar, prin Hotărâre a Senatului Universităţii, la propunerea Consiliului de
Administraţie, putând fi modificat în funcţie de alocaţia bugetară acordată de Ministerul Educaţiei
Naţionale. Acest cuantum se stabilește conform fondurilor disponibile și nevoilor identificate la nivelul
comunităților studențești.
Art. 13. Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită în
instituţia de învăţământ respectivă. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei
sociale.
Art. 14. (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).
(2) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de
master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se
va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.
Art. 15. Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Art. 16. Valoarea salariului minim brut pe economie şi a salariului de bază minim net pe economie
este conform prevederilor legale.
Art. 17. Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă, pentru un
singur program de master.
Art. 18. Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul
să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de
timp.
Art. 19. Prin excepţie de la prevederile art.17, studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi
orice alt tip de bursă reglementat în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392 din 27 februarie
2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă.
Art. 20. Studenţii care se încadrează în prevederile art.18 şi care îndeplinesc criteriile pentru a primi
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 sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
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Art. 21. Graficul procesului de acordare a burselor se stabileşte semestrial prin Hotărâre a Consiliului
de Administraţie, la propunerea prorectorului responsabil cu activitatea socială şi resurse umane.
Capitolul II - CATEGORII DE BURSE
Art. 22. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti acordă următoarele categorii de burse:
 Bursele pentru stimularea performanţei academice:
 bursă de performanţă;
 bursă de merit;
 Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse:
 bursă socială;
 burse sociale ocazionale.
 Burse speciale
Art. 23. Bursele se acordă după cum urmează:
a. bursa de performanţă – lunar, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii
performanțelor de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, pentru o perioadă de 12 luni, dar
nu mai mult de finalizarea studiilor;
b. bursa de merit – lunar, pe durata unui an universitar;
c. bursa socială – lunar, pe durata unui an universitar;
d. bursa socială ocazională
 bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - se poate acorda
aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;
 bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate - se acordă o singură dată în cursul
anului universitar pentru fiecare copil născut;
 bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces - se poate acorda o singură dată în cursul
anului universitar.
BURSELE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI ACADEMICE
Art. 24. Bursele pentru stimularea performanţei au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate
academice deosebite. Bursele pentru stimularea performanţei sunt burse de merit şi burse de
performanţă.
A. Bursa de performanţă
Art. 25. Bursele de performanţă se acordă lunar, începând cu anul al doilea de studii, în urma
recunoașterii performanțelor de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, pentru o perioadă de 12
luni calendaristice, dar nu mai mult de finalizarea studiilor, la cerere (Cerere tip - Anexa 2)
studenţilor/masteranzilor integralişti înmatriculaţi la orice domeniu/program de studii din cadrul
universităţii, prin concurs.
Art. 26. Bursa de performanță se acordă studenților care îndeplinesc cumulat următoarele criterii:
1) Rezultate la învățătură - îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice prevăzute în planul de
învăţământ (60 credite/an universitar) și media minimă 9,50;
2) Cercetare științifică - participarea la manifestări ştiinţifice studențești, publicarea de lucrări şi
articole ştiinţifice, inovaţii şi brevete, obținerea de premii la concursuri științifice/olimpiade
studențești.
Pentru evaluarea activităţilor ştiinţifice de la punctul „2” se punctează doar activităţile realizate de
către candidat în anul universitar precedent sau de la ultima obţinere a unei burse de performanţă.
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Art. 27. Bursa de performanţă se acordă pe baza punctajului cel mai mare, obținut de candidat
conform grilei de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanță şi rezultat prin însumarea
punctajelor obținute la cele două criterii de acordare a bursei, după cum urmează:
1. Rezultate la învățătură - Punctajul pentru rezultate la învățătură se va calcula în raport cu media
obținută, cuprinsă între 9,50 și 10,00, utilizând regula de trei simplă. Pentru media 10,00
candidatul va obține 50 puncte.
2. Cercetare științifică
 premii obținute la concursuri științifice studențești/olimpiade în anul universitar precedent sau
de la ultima obţinere a unei burse de performanţă:
 premiul I – 50 puncte;
 premiul II – 40 puncte;
 premiul III – 30 puncte;
 mențiune – 20 puncte;
 participare – 10 puncte.
 publicare de lucrări şi articole științifice în reviste de specialitate - 50 puncte pentru fiecare
lucrare publicată în anul universitar precedent sau de la ultima obţinere a unei burse de
performanţă.
Art. 28. Pentru obţinerea bursei de performanţă se va depune la secretariatul facultăţii un dosar de
candidatură, care va cuprinde documentele prevăzute în Anexa 1.
Art. 29. Fondurile destinate burselor de performanţă se acordă din fondul total de burse repartizat
fiecărei facultăţi și nu trebuie să depășească 10% din fondul total de burse.
B. Bursa de merit
Art. 30. Bursele de merit se acordă de drept, fără cerere, în limita fondului de burse disponibil,
studenţilor/masteranzilor integraliști din anii I – IV de studii universitare de licenţă şi de masterat, care
au obţinut în anul universitar anterior/concursul de admitere (studenții din anul I) mediile generale
minime, stabilite la începutul fiecărui an universitar de către Consiliul de Administraţie, respectiv:
Mediile generale minime sunt:
- studenţii la ciclul de studii universitare de licență din anii I – IV - media generală minimă 7.00;
- studenţii la ciclul de studii universitare de master din anii I - II - media generală minimă 8.00.
Art. 31. Fondurile destinate burselor de merit se acordă din fondul total repartizat fiecărei facultăţi.
Art. 32. Obţinerea mediei generale minime aprobate de către Consiliul de Administraţie nu garantează
acordarea bursei, aceasta fiind condiţionată de valoarea fondurilor bugetare alocate şi de cuantumul
bursei.
C. Bursa specială
Art. 33. Bursa specială se poate acorda studenților care au obţinut performanţe cultural-artistice și
sportive deosebite şi/sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.
Art. 34. Bursele speciale se acordă lunar, începând cu anul al doilea de studii pentru o perioadă de 12
luni calendaristice, dar nu mai mult de finalizarea studiilor, la cerere (Cerere tip - Anexa 2)
studenţilor/masteranzilor integralişti înmatriculaţi la orice domeniu/program de studii din cadrul
universităţii, prin concurs, în funcţie de performanţele cultural-artistice și/sau sportive deosebite şi/sau
pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.
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Art. 35. Criteriile de acordare a bursei speciale sunt:
1) Rezultatele la învățătură – îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice prevăzute în planul de
învăţământ (60 credite/an universitar);
2) Activități extracurriculare și de voluntariat - participarea la manifestări cultural-artistice,
sportive deosebite şi/sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.
Pentru evaluarea activităţilor cultural-artistice, sportive deosebite şi/sau pentru implicarea în
activităţi extracurriculare şi de voluntariat, de la punctul „2” se punctează doar activităţile realizate de
către candidat de la ultima obţinere a unei burse speciale.
Art. 36. Bursa specială se acordă pe baza punctajului cel mai mare, obținut de candidat conform grilei
de punctaj utilizată la acordarea acestui tip de bursă şi rezultat prin însumarea punctajelor obținute la
cele două criterii de acordare a bursei, după cum urmează:
1. Rezultate la învățătură – Studenților care solicită acest tip de bursă li se acordă 50 puncte
pentru media generală ≥ 7,00.
2. Activități extracurriculare și de voluntariat
2.1. Activități cultural - artistice - Participări la competiții cultural-artistice ca reprezentant al
Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, cel puțin la nivel național, în anul universitar precedent
sau de la ultima obţinere a unei burse speciale:
 premiul I – 50 puncte;
 premiul II – 40 puncte;
 premiul III – 30 puncte;
 mențiune – 20 puncte;
 participare – 10 puncte.
2.2.Activități organizatorice - Coordonarea proiectelor și evenimentelor din Universitatea PetrolGaze din Ploieşti în anul universitar precedent sau de la ultima obţinere a unei burse speciale:
 coordonator – 50 puncte pentru fiecare proiect;
 membru – 30 puncte pentru fiecare proiect;
 participant – 10 punct pentru fiecare proiect.
2.3. Activități sportive - Participări la competiții sportive ca reprezentant al Universității PetrolGaze din Ploieşti, cel puțin la nivel național, în anul universitar precedent sau de la ultima
obţinere a unei burse speciale:

locul I– 50 puncte;

locul II– 40 puncte;

locul III– 30 puncte;

locurile IV, V,VI– 20 puncte;

calificare și participare la Campionatul Național Universitar – 10 puncte.
Art. 37. Pentru obţinerea bursei speciale se va depune la secretariatul facultăţii un dosar de
candidatură, care va cuprinde documentele prevăzute în Anexa 1.
Art. 38. Fondurile destinate burselor speciale se acordă din fondul total de burse repartizat fiecărei
facultăţi, dar nu trebuie să depășească 10% din fondul total de burse.
BURSELE PENTRU SUSȚINEREA FINANCIARĂ A STUDENȚILOR CU VENITURI
REDUSE
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Art. 39. Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse sunt: burse sociale şi
burse sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în
funcţie de situaţia socio-economică a familiei studentului.
D. Bursa socială
Art. 40. Bursele sociale se acordă semestrial studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent, în
limita fondurilor alocate, pe baza prevederilor regulamentului propriu stabilit de către Senatul
Universitar, la propunerea Consiliului de Administraţie. Pentru acordarea burselor sociale nu sunt
prevăzute criterii academice, în afara celui de promovabilitate.
Art. 41. Bursele sociale se acordă la cerere (Cerere tip - Anexa 2) următoarelor categorii de studenţi:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,
boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate,
fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele
universitare le pot lua în considerare;
c) studenţii integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază
minim net pe economie.
Art. 42. Venitul lunar mediu net al familiei studentului/studentei care nu a împlinit vârsta de 26 de ani
se calculează luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al
membrilor familiei aflate în grija studentului/studentei soţiei/soțului, copii dacă este cazul, luând în
calcul:
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele
fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi
pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi
indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru
incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte
fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi
natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de
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muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi
îngrijirea copilului bolnav;
veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de
colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din
bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii
şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau
mobilizaţi;
orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016;
orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuală;
dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin
raportarea acestora la 12.

Art. 43. Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestora se va
calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestora şi ale persoanelor pe care le au în grijă,
precum copii, soţie/soț etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 44. Venitul lunar net mediu pe membru de familie realizat în ultimele trei luni al familiilor
constituite din studenţi se calculează după unul din următoarele modele:
a) pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri, venitul lunar net mediu
se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin cei
doi studenţi;
b) pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celalalt nu, venitul lunar net
mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei şi venitul mediu net al familiei
din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale;
c) ca medie între veniturile celor doi soţi în cazul în care unul din soţi a împlinit vârsta de 26 de
ani.
Art. 45. Dosarul prin care se solicită o bursă socială va cuprinde documentele prevăzute în Anexa 1.
Art. 46. Dosarele pentru bursele sociale se depun la secretariatele facultăţilor, în perioada stabilită de
Consiliul de Administraţie al Universităţii.
Art. 47. Calitatea de student a titularului unui dosar pentru bursă socială se certifică de către
secretariatele facultăţilor pe cererea tip, prin semnătură legală şi ştampilă.
E. Bursa socială ocazională
Art. 48. Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de
următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de
bursă:
 bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate
acorda:
a) studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură
de protecţie plasamentul;
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b) studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în
cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar
net mediu pe membru de familie mai mare de 75% din salariul minim net la nivel naţional.
bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a
cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la
nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea
îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar
pentru fiecare copil născut;
bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În
cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează
venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/ succesorului legal. Ajutorul social ocazional în caz
de deces se poate acorda, pentru fiecare caz, în cuantum de 35% din suma stabilită la nivel
naţional în cazul salariaţilor, o singură dată în cursul anului universitar.

Art. 49. Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul Universităţii, la propunerea Consiliului de
Administraţie, dar trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.
Art. 50. Dosarul prin care se solicită un ajutor social ocazional va cuprinde documentele prevăzute în
Anexa 1.
Capitolul III - ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢI
Art. 51. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti acordă următoarele forme de sprijin material pentru
studenţi:
a) reducerea taxei de studii;
b) reducerea regiei de cămin.
Art. 52. Formele de sprijin material pentru studenţi se acordă după cum urmează:
a) reducerea taxei de studii, semestrial, în procent de maxim 50% pentru un singur program de
studii, licenţă sau masterat;
b) reducerea regiei de cămin, semestrial.
A. Reducerea taxei de studii
Art. 53. Studenţii înmatriculaţi la ciclul de studii universitare de licenţă sau de masterat la învăţământ
de zi pe locuri cu taxă pot beneficia, la cerere (Cerere tip - Anexa 2) şi în conformitate cu criteriile
stabilite de Senatul Universităţii, de reducerea taxei de şcolarizare cu cel mult 50% din valoarea
acesteia, în baza unor motive bine întemeiate, numai la un singur program de pregătire universitară, pe
durata unui ciclu de studii universitare.
Numărul studenţilor care beneficiază de reducerea taxei de studii poate reprezenta maximum
10 % din numărul total al studenţilor cu taxă din universitate.
Art. 54. Se pot acorda reduceri ale taxelor de studii studenţilor de la învăţământul cu frecvență care
se încadrează în următoarele categorii:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale, integralişti sau neintegralişti;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,
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boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate,
fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular, integralişti sau neintegralişti;
c) studenţii integralişti a căror 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. Studenţii din anul I din această categorie pot depune
dosar începând cu semestrul II, dacă sunt integralişti.
d) Studenţii care sunt salariaţi ai UPG Ploieşti, precum şi studenţii care sunt copiii salariaţilor
universităţii, pentru un singur program de studii universitare de licenţă sau masterat.
Art. 55. Studenţii care se încadrează în categoriile precizate anterior şi solicită reducerea taxei de
studii, trebuie să depună, într-un dosar, la secretariatul facultăţii la care sunt înscrişi, în funcţie de
categoria în care se încadrează, documentele prevăzute în Anexa 1.
Art. 56. Dosarele studenţilor care solicită reducerea taxei de studii se depun conform unui calendar
stabilit la începutul fiecărui semestru al anului universitar de Consiliul de Administrație.
Art. 57. Fiecare facultate analizează dosarele înaintate de studenţii care solicită reducerea taxelor de
studii şi elaborează o listă în care studenţii sunt ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a priorităţii de
acordare a reducerii, astfel:
- studenţii care se încadrează în categoriile „a”, „b”şi „d” de la art. 55;
- studenţii care se încadrează în categoria „c” de la art. 55, în ordinea descrescătoare a punctajului P,
calculat cu formula:
P = 30 ( M – 5) + 0,70 (Smin – Vnmf )
în care :
- M este media generală a studentului (integralist) în anul universitar precedent, pentru reducerile
de taxă din semestrul I şi media generală din semestrul I al anului universitar curent, pentru
reducerile din semestrul II;
- Smin – salariul minim net pe economie;
- Vnmf – venitul mediu lunar net pe membru de familie realizat în ultimele trei luni precedente
datei de depunere a cererii de reducere a taxei de studii, în lei.
Listele astfel realizate de facultăţi se depun la secretariatul universităţii conform calendarului
stabilit la începutul fiecărui semestru de Consiliul de Administrație.
Art. 58. Lista cu studenţii care beneficiază de reducere şi procentajul de reducere aprobat pentru
fiecare student se afişează la avizierul fiecărei facultăţi conform calendarului stabilit la începutul
fiecărui semestru de Consiliul de Administrație.
Art. 59. Eventualele contestaţii ale studenţilor privind rezolvarea solicitărilor de aprobare a reducerilor
de taxe de studii se depun la secretariatul facultăţii la care sunt înscrişi aceştia în cel mult 48 ore de la
afişarea listelor cu studenţii care beneficiază de reducere.
Rezolvarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatelor se face de către comisia constituită la
nivel de facultate în cel mult 48 de ore de la termenul maxim de depunere a acestora.
Art. 60. Studentul care pe parcursul anului universitar se confruntă cu probleme care îl încadrează în
categoriile „a” şi „b” prevăzute la art. 55 poate solicita reducerea taxei de studii, depunând la
secretariatul facultăţii la care este înscris dosarul cu documentele prevăzute în Anexa 1.
Consiliul de Administraţie al Universităţii are competenţa de a analiza şi rezolva aceste cereri,
în funcţie de situaţia studentului petent şi de suma aprobată pentru reducerea taxelor de studii ale
F 003.06/Ed.2

Document de uz intern

REGULAMENT
Regulamentul de acordare a burselor
şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii
înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă –
licenţă şi master

Cod document
R-08.01
Pag./Total pag.
Data

12/24
26.10.2017

Ediţie/Revizie

12/ 0 1 2 3 4 5

studenţilor care se confruntă cu problemele menţionate anterior. Decizia privind rezolvarea cererii se
comunică studentului în cel mult o săptămână de la depunerea dosarului.
B. Reducerea regiei de cămin
Art. 61. Studenţii înmatriculaţi la ciclul de studii universitare de licenţă sau de masterat la învăţământ
de zi pot beneficia, la cerere (Cerere tip - Anexa 2) şi în conformitate cu criteriile stabilite de Senatul
Universităţii, de reducerea regiei de cămin cu cel mult 50% din valoarea acesteia, în baza unor motive
bine întemeiate.
Art. 62. Se pot acorda reduceri ale regiei de cămin studenţilor de la învăţământul de zi, cu sau fără
taxă care se încadrează în următoarele categorii:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale, integralişti sau neintegralişti;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice,
boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate,
fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular, integralişti sau neintegralişti;
c) studenţii integralişti sau neintegralişti (cu maxim 3 restanţe) a căror 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.
Art. 63. Studentul care se încadrează în categoriile precizate la art. 63 şi solicită reducerea regiei de
cămin, trebuie să depună, într-un dosar, la secretariatul facultăţii la care este înscris, în funcţie de
categoria în care se încadrează, documentele prevăzute în Anexa 1.
Art. 64. Dosarele studenţilor care solicită reducerea regiei de cămin se depun facultăţi conform
calendarului stabilit la începutul fiecărui semestru de Consiliul de Administrație.
Capitolul IV - PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR
Art. 65. La nivelul fiecărei facultăţi, se constituie o comisie unică de evaluare a dosarelor şi atribuire a
burselor alcătuită din: decan, un prodecan al facultăţii, un secretar de facultate şi 2 reprezentanţi ai
studenţilor, prioritar membri ai Consiliului Facultăţii.
Art. 66. Componenţa comisiei de acordare a burselor şi altor ajutoare constituită la nivel de facultate
se aprobă de către decan şi se transmite prorectorului responsabil cu activitatea socială şi resursele
umane în termen de 10 zile calendaristice de la începutul anului universitar.
Art. 67. Comisia astfel constituită are următoarele responsabilităţi:
a) repartizează fondurile de burse pentru fiecare program de studii;
b) stabilileşte criterii suplimentare de departajare în cazul unor punctaje egale;
c) analizează documentele din dosarele depuse;
d) întocmeşte listele cu studenţii propuşi în vederea acordării următoarelor categorii de burse: bursa
pentru performanţă, bursa de merit, bursa socială, ajutoarele sociale ocazionale, cu încadrarea în
fondurile alocate;
e) întocmeşte listele cu studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea de reduceri la taxa de
studii şi la regia de cămin;
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f) verifică încadrarea în fondurile alocate;
g) propune alte surse de finanţare a burselor;
h) analizează, rezolvă şi comunică rezultatele contestaţiilor în cel mult o săptămână de la termenul
maxim de depunere a acestora. Termenul este prevăzut în Calendarul activităților privind
acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu
frecvenţă.
Art. 68. La nivelul universităţii, se constituie o comisie pentru acordarea burselor, alcătuită din: rector,
prorectorul responsabil cu activitatea socială şi resursele umane, contabilul şef, secretarul şef al
universităţii, șeful serviciului social, consilierul juridic şi reprezentantul studenţilor în Consiliul de
Administraţie.
Art. 69. Comisia de burse numită la nivelul universităţii are ca responsabilitate aprobarea tuturor
tabelelor prezentate de către comisiile la nivel de facultate, pe categorii de burse, verificând dacă au
fost respectate prevederile Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licență și master. Tabelele aprobate de
comisia la nivel de universitate vor fi transmise spre aprobare Consiliului de Administrație.
Art. 70. Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii unor
categorii de burse vor fi publicate pe site-ul și la avizierul fiecărei universități/facultăți cu minimum 15
zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.
Capitolul V - PREVEDERI SPECIALE
Art. 71. Studenţii care, în semestrul precedent, au urmat cursurile unei universităţi din străinătate, prin
programe de schimburi universitare de studenţi, beneficiază de echivalarea punctajului în conformitate
cu hotărârile Senatului Universităţii privind mobilităţile.
Art.72. Bursele sociale care se acordă şi pe perioada vacanţelor se suspendă în momentul în care
studentul bursier este exmatriculat.
Capitolul VI - DISPOZIŢII FINALE
Art. 73. Decanii facultăților pot analiza situaţiile excepţionale şi pot propune Consiliului de
Administraţie al UPG acordarea de burse sociale studenţilor, prin asimilare cu prevederile prezentului
Regulament.
Art. 74. Consiliul de Administraţie al UPG Ploieşti poate aproba în cazuri excepţionale (stare de
sănătate, accidente, situație materială pe baza unor acte doveditoare) reducerea cu până la 100% a taxei
de studii. Hotărârea Consiliului de Administraţie se comunică în scris facultăţilor de unde provin
studenţii care beneficiază de aceste scutiri de taxă.
Art. 75. În cazul în care, comisia la nivel de facultate nu poate rezolva contestațiile, acestea vor fi
transmise spre rezolvare Consiliul de Administraţie al Universităţii care va comunica rezultatele în
termen de 48 de ore.
Art. 76. Prin excepţie de la prevederile prezentului Regulament, studenţii la IDFR, care sunt salariaţi
ai UPG Ploieşti, precum şi studenţii care sunt copii ai salariaţilor Universităţii pot beneficia la cerere,
de reducerea taxei de studii cu 50% cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Universităţii.
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Art. 77. Bursele cuvenite studenţilor/masteranzilor înmatriculaţi la Universitatea Petrol – Gaze din
Ploieşti se plătesc numai prin virament, în conturile de card ale acestora. Excepţiile motivate vor fi
aprobate nominal de către Consiliul de Administraţie al Universităţii.
Art. 78. Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse vor răspunde conform legii.
Art. 79. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei
burse sau altor forme de sprijin material, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești va sesiza organele de
anchetă competente şi va proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.
Art. 80. Bursele, reducerile sau scutirile de taxă acordate studenţilor se suspendă în cazul în care
beneficiarii au primit sancţiuni conform art. 37 din Regulamentul privind activitatea studenţilor în
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti.
Art. 81. Cuantumul fiecărei categorii de burse stabilit la începutul fiecărui an universitar, prin
Hotărâre a Senatului Universităţii, la propunerea Consiliului de Administraţie, se afişează pe site-ul
universităţii.
Art. 82. Informaţiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor, de la bugetul de stat, se fac
publice prin afişarea pe pagina web şi la sediul universităţii, la începutul anului universitar.
Art. 83. (1) Anexele 1 și 2 fac parte din prezentul Regulament. Anexa 2 va fi codificată în mod
corespunzător de către Serviciul Managementul Calităţii.
(2) Anexa 2 va fi încărcată, în format DOC în secţiunea Intranet a site-ului Universitătii şi pe
paginile Web ale fiecărei facultăţi pentru a putea fi accesată de studenți.
Art. 84. Prezentul regulament a fost aprobat în sedința Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești
la data de 02.11.2017. Reglementările anterioare privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin
material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă, licenţă şi master se abrogă.
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Anexa 1
LISTA
documentelor pentru dosarele de burse sau alte forme de sprijin material
Tipul bursei sau
formei de sprijin
material

Documente justificative pentru dosar

BURSELE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI
 cerere tip, conform Anexei 2;
 curriculum vitae;
 lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii simple după documentele care
atestă rezultatele obţinute la manifestările ştiinţifice la care a participat;
 copie simplă după documentele care atestă activitatea de inovație și brevete;
 situaţia şcolară din anul precedent celui în care se solicită bursa de performanţă
sub semnătura decanului facultăţii cu specificarea scopului pentru care se
eliberează aceasta(completarea dosarului pentru bursa de performanţă);
 recomandarea unui cadru didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat
activitatea de cercetare ştiinţifică.
Bursa specială
 cerere tip, conform Anexei 2;
 curriculum vitae;
 copii simple după documentele care atestă rezultatele obţinute la competițiile
cultural-artistice, sportive la care a participat;
 copie simplă după documentele care calitatea de coordonator, membru sau
participant la proiectele și evenimentele organizate de UPG;
 situaţia şcolară din anul precedent celui în care se solicită bursa specială sub
semnătura decanului facultăţii cu specificarea scopului pentru care se eliberează
aceasta (completarea dosarului pentru bursa specială);
 recomandarea unui cadru didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat
activitățile cultural-artistice, sportive, extracurriculare și de voluntariat.
BURSELE PENTRU SUSȚINEREA FINANCIARĂ A STUDENȚILOR CU VENITURI REDUSE
Bursa socială
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru
acordarea bursei sociale:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
 copii simple după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau
adeverinţa/dovada din care să rezulte că pentru studentul respectiv s-a dispus ca
măsură de protecție plasament;
 documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale:
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de
invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Bursa de
performanţă
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 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu
excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea
copilului bolnav;
 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
b) pentru studenţii care solicită bursă socială din motive medicale:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
 certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să
se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă
studentul şi vizate de medicul dispensarului studenţesc din cadrul UPG Ploieşti,
cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii cererii.
c) pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât
salariul minim net pe economie:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie simplă după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
 copie simplă după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul familiilor
de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a studenţilor
titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale:
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
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 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de
invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu
excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea
copilului bolnav;
 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe
propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru.
Pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează
sau domiciliază în străinătate.
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pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte :
a) studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecţie plasamentul:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
 copii simple după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau adeverinţa
din care să rezulte că pentru studentul respectiv s-a dispus ca măsură de protecție
plasament;
 documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale.
b) studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare de 75% din salariul minim net la nivel național:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
 copie simplă după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul familiilor
de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a studenţilor
titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale:
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de
invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu
excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea
copilului bolnav;
 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
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 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe
propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru.
Pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează
sau domiciliază în străinătate.
pentru maternitate cuprinde documentele
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie după certificatul de naştere sau după cartea/buletinul de identitate;
 copie simplă după certificatul de naştere al copilului;
 documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul familiilor
de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a studenţilor
titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale:
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de
invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu
excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea
copilului bolnav;
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 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe
propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru.
Pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează
sau domiciliază în străinătate.
în caz de deces cuprind următoarele documente:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie după certificatul de naştere sau după cartea/buletinul de identitate;
 copie simplă după certificatul de căsătorie;
 copie simplă după certificatul de deces;
 documente justificative privind veniturile familiei, dacă este cazul.
ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢI
Reduceri ale taxei
de studii
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categoria A din regulament:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie simplă după actul de identitate al studentului;
 copie simplă certificat de naştere student;
 copii simple după certificatul/certificatele de deces părinte/ părinţi;
 copie simplă după adeverinţa/dovada din care să rezulte că pentru studentul
respectiv s-a dispus ca măsură de protecție plasament; – în cazul studenţilor din
această categorie.
categoria B din regulament:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie simplă după actul de identitate al studentului;
 certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să
se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul
şi vizate de medicul dispensarului studenţesc din cadrul UPG Ploieşti, cu cel mult
10 zile înainte de data depunerii cererii.
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categoria C din regulament:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie simplă după actul de identitate al studentului;
 copie simplă certificat de naştere student;
 copie simplă după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărţi de
identitate sau certificate de naştere în cazul minorilor);
 documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul familiilor
de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a studenţilor
titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale:
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de
invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu
excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea
copilului bolnav;
 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
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În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe
propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru.
Pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează
sau domiciliază în străinătate.
categoria D din regulament:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie simplă după actul de identitate al studentului;
 adeverinţă de la serviciul Personal salarizare al UPG.
categoria A din regulament:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie simplă după actul de identitate al studentului;
 copie simplă certificat de naştere student;
 copii simple după certificatul/certificatele de deces părinte/ părinţi;
 copie simplă după adeverinţa/dovada din care să rezulte că pentru studentul
respectiv s-a dispus ca măsură de protecție plasament; – în cazul studenţilor din
această categorie.
categoria B din regulament:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie simplă după actul de identitate al studentului;
 certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să
se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul
şi vizate de medicul dispensarului studenţesc din cadrul UPG Ploieşti, cu cel mult
10 zile înainte de data depunerii cererii.
categoria C din regulament:
 cerere tip, conform Anexei 2;
 copie simplă după actul de identitate al studentului;
 copie simplă certificat de naştere student;
 copie simplă după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărţi de
identitate sau certificate de naştere în cazul minorilor).
 documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care
se iau în calcul, ale părinţilor studentului, ale ambilor studenţi în cazul familiilor
de studenţi sau ale studenţilor care au împlinit 26 de ani cât și a studenţilor
titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale:
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de
invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia
de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu
excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea
copilului bolnav;
 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
În cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe
propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru.
Pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează
sau domiciliază în străinătate.
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Anexa 2
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
FACULTATEA...............................................................

Nr.înregistrare............../……………

Doamnă/Domnule Decan,

Subsemnatul/subsemnata ............................................student la ciclul de studii
universitare de licență/ master la Facultatea......................................, programul de
studii..........................................................................., anul......., grupa................, posesor
al
actului
de
identitate
seria
.............................,
nr................,
CNP.........................................................,tel.............................................,
vă rog să
1
aprobaţi
.................................................................................
în
anul/semestrul
….........din anul universitar..........................
Studenții care solicită bursă socială, bursă social ocazională, reducere taxă de
studii, reducere regie cămin, vor face următoarea mențiune:
Precizez că familia mea este compusă din……………..…membri.
Pentru justificarea acestei solicitări prezint la dosar documentele prevăzute în
Anexa 1 la Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material.
Data

Semnătura studentului,

Se va completa de către Secretariatul Facultății
An
Situația școlară la sfârșitul semestrului I sau la
universitar
finele anului universitar (după caz)
An I
An II
An III
An IV
Semnătură secretară

Numărul de restanțe
(dacă este cazul)

Doamnei /Domnului Decan a/al Facultăţii ...................................................................
1

Se va preciza după caz: bursă de performanţă, bursă socială, bursă socială ocazională, reducere taxă de studii, reducere regie
cămin.
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