
 

BURSE DE  PERFORMANŢĂ, anul univ. 2018-2019 

Dosarele candidaţilor care participa la concursul de atribuire a burselor de 
performanță se depun la secretariatul facultății. 
Termen: 24  octombrie 2018, în intervalul orar 11.00-14-00 
 
Dosarul va cuprinde:  

1. cerere pentru participare la concurs ( Anexa 4)  
2. situaţia şcolară;  
3. curriculum vitae;  
4. lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care 

atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările ştiinţifice la 
care a participat;  

5. recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat 
activitatea de cercetare ştiinţifică;  

 
Bursele de performanță (o bursă la 500 de studenţi) se acordă studenților din 
anii II,III, IV, studii universitare de licență și anul II master, prin concurs, la 
nivelul facultății. 
Studentii trebuie sa se încadreze în următoarele cazuri:  

-au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, cu condiția ca media 
generală a anului precedent să fie de minim 9,60 pentru nivel licență și 9,70 
pentru nivel masterat.  

-au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie, brevete sau au participat la 
concursuri profesionale de nivel naţional şi internaţional, respectiv participarea 
la sesiuni ştiinţifice (se va completa anexa 1). 



 

 
Anexa 4 

 

CERERE pentru acordarea bursei de performanţă/ bursei de ajutor social /  

bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/maternitate/deces 

 

Domnule Decan, 

 

 

Subsemnatul(a), …………………………………………………………......…………….., student 

la Facultatea de ................................................................., din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi, în anul de studii…………..licenţă/masterat, cursuri de zi, fără taxă, grupa …………., 

vă rog să-mi aprobaţi acordarea bursei de performanţă/ bursei de ajutor social / bursei de ajutor 

social ocazional pentru îmbrăcăminte / bursei de ajutor social ocazional pentru maternitate / bursei de 

ajutor social ocazional pentru deces, pentru anul universitar 2018-2019, semestrul I. 

 

● În cazul solicitării unei burse de ajutor social pentru veniturile nete lunare medii sub salariul minim 

pe economie sau a solicitării bursei ocazionale de ajutor pentru îmbrăcăminte, anexez declaraţia de 

venituri – formular tip şi documentele justificative aferente. 

● În cazul solicitării unei burse din categoria: burse de performanţă, burse de ajutor social pe caz de 

boală, burse de ajutor ocazional de maternitate şi de deces, anexez următoarele documente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data         Semnătura studentului(ei), 

 

Domnului Decan al Facultăţii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata 



 

 
ANEXA 1 

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă/excelenţă 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
activităţii 

Caracteristici/Loc 
de desfăşurare 

Participări/ 
distincţii 

Număr 
puncte 

Nr. 
activităţi 

Total Observaţii 

1. Concursuri 
profesionale 

 
Internaţionale 

Premii 30    

Menţiuni 20    

Participare 10    

 
Naţionale 

Premii 30    

Menţiuni 10    

Participare 5*    

2. Lucrări şi 
articole 

publicate 

Pe plan naţional  30    

Pe plan 
internaţional 

 30    

3. Participare 
la contracte 

de 
cercetare 

  10   Studenţii  pot 
participa la 
contractele de 
cercetare cu terţi dar  
nu în contracte cu 
finanţare pe baza de 
concurs (PNII, etc.) 

4. Invenţii şi 
inovaţii 

  50    

5. Sesiuni de 
comunicări 
ştiinţifice 

studenţeşti 

 Premii 25    

 Menţiuni  15    

 Participare 10*    

6. Alte 
activităţi 
deosebite 
prezentate 
în CV 

  10   Pentru varietatea şi 
multitudinea 
activităţilor deosebite. 

7. Membri în 
comitete de 
organizare  

Manifestări 
ştiinţifice 
internaţionale 

 15   Pentru implicarea şi 
activitatea bogată a 
studenţilor în cadrul 
multitudinii de 
manifestări ştiinţifice 
ale facultăţii. 

Manifestări 
stiintifice naţionale 

 10   

Manifestări 
ştiinţifice locale 

 5   

8. Puncte 
acordate în 
conformitate 
cu media 
obţinută 

9.60 ÷ 9.69  5   Pentru stimularea 
activităţii de pregătire 
profesională a 
studenţilor, 
constituind totodată şi 
activitate ştiinţifică  

9.70 ÷ 9.79 10 

9.80 ÷ 9.89 15 

9.90 ÷ 10 20 

9. Activităţi de 
voluntariat 

  5    

TOTAL GENERAL     
Notă: 
*La punctele 1 şi 5, premiul sau menţiunea exclude punctajul pentru participare; punctajul se acordă pentru anul anterior 
de studii. Alocarea burselor în cadrul facultăţii se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul minim 
este de 30 puncte. 

 

Studentul ................................................... Facultatea..........................................................Anul de studii....... 

Grupa ............. a obţinut .........puncte în anul universitar ......................., drept pentru care i se acordă bursa de 

performanţă. 

Decan, 

 

 

 



 
  

 


