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CAP. 1 DISPOZIȚII LEGALE
Art. 1. Prezentul regulament are în vedere următoarele reglementări:
- Legea educației naționale nr. 1/ 2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10
ianuarie 2011;
- Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele
școlare internaționale nr. 235 din 7 decembrie 2010 publicată în Monitorul Oficial al României
nr.831 din 13 decembrie 2010;
- Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/ 2010 pentru acordarea burselor de merit
olimpic internațional elevilor premiați în olimpiadele școlare internaționale din 10.03.2011
publicate în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31 martie 2011;
- Hotărârea Guvernului nr. 1467/ 2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor
afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila,
județul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 780 din 21 noiembrie 2008,
cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor
studenți cu domiciliul în mediul rural publicată în Monitorul Oficial al României nr. 669 din 27
iulie 2005;
- Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind
acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural din 8 septembrie 2005;
- Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 445/ 1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor
și a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții din învățământul de stat,
cursuri de zi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 14 septembrie 1998;
- Hotărârea Guvernului 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenții,
masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de
specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de
origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în
străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român care studiază în
instituțiile și unitățile de învățământ de stat din România, publicată în Monitorul Oficial 613 din
20 august 2008;
- Legea 219/2000 privind egalitatea șanselor de a urma studiile de învățământ superior prin
acordarea burselor sociale de studiu, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 30 noiembrie
2000;
- Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul instituțional al UVT încheiat cu MEN;
- Ordinul nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare
a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul
superior de stat, învățământ cu frecvență, publicat în Monitorul Oficial 155 din 02 martie 2017.
- Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la
ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), aprobat
prin Hotărârea Senatului UVT nr. 26/16.03.2017.
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CAP.2. CONSTITUIREA ȘI ATRIBUȚIILE COMISIEI DE ACORDARE A BURSELOR
Art. 1. Comisia de acordare a burselor este alcătuită din decanul CBG, ca președinte,
prodecanul responsabil cu probleme studențești / activitatea didactică, secretarul șef al facultății,
un reprezentant al studenților în Consiliul facultății, ales de către studenții consilieri din
facultatea respectivă și un student delegat de către Organizația Studenților din Universitatea de
Vest din Timișoara.
Art. 2 Comisia se validează de Consiliul CBG, fiind supusă revalidării doar în situația în care
intervin modificări în componența sa.
Art. 3. Comisia de acordare a burselor are următoarele atribuții și răspunde de:
a) respectarea termenelor de atribuire a burselor, stabilite la nivel de universitate;
b) repartizarea fondului de burse pe tipuri de burse, pe cicluri de studii, pe ani de studii și
pe programe de studii;
c) analizarea documentelor din dosarele depuse;
d) întocmirea unui proces-verbal privind evaluarea cererilor și dosarelor depuse și
atribuirea burselor;
e) întocmirea listelor cu bursieri, pentru toate categoriile de burse;
f) verificarea încadrării în fondurile alocate;
g) analizarea și rezolvarea contestațiilor;
h) întocmirea statelor de plată a burselor.
Art. 4. Comisia de acordare a burselor constituită conform prevederilor art.1, elaborează o
metodologie proprie de acordare a burselor ce poate cuprinde și criterii suplimentare pentru
acordarea burselor, cu încadrarea în prevederile Regulamentului privind acordarea burselor și
altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurilede studii de licență și master din
Universitatea de Vest din Timișoara.
Art.5.
(1) Obligațiile președintelul comisiei:
(a) asigură relația funcțională cu Prorectoratul Strategie Financiară în legătură cu fondul
de burse și structura acestuia;
(b) monitorizează respectarea calendarului și reglementărilor din domeniu;
(c) supervizează rezultatele evaluării dosarelor de către membrii comisiei, respectiv
rezoluțiile în urma contestațiilor;
(2) În cadrul Comisiei de acordare a burselor, secretarul-șef al facultății are următoarele
atribuții:
a) respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de universitate;
b) primirea dosarelor pentru toate categoriile de bursă care se acordă în baza unor
documente justificative;
c) certificarea calității de student a solicitantului;
d) verificarea dosarelor primite și informarea studenților cu privire la actele lipsă, fără
dreptul de a refuza depunerea dosarelor;
e) afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri pe site-ul și la avizierul facultății;
f) primirea contestațiilor;
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g) arhivarea dosarelor primite pentru acordarea burselor sociale. Păstrarea acestor dosare
în arhivă se face pe o perioadă prevăzută de lege;
h) alte atribuții specifice stabilite de către conducerea facultății sau a universității.
(3) Obligațiile membrilor comisiei:
a) să participe la întâlnirile de lucru stabilite de președintele comisiei, cu scopul asigurării
încadrării în calendarul stabilit la nivelul UVT;
b) să cunoască și să respecte reglementările privind acordarea burselor;
c) să semnaleze președintelul comisiei eventualele disfuncționalități de natură a
împiedica aplicarea reglementărilor și respectarea calendarului ;

Cap.3. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art.6. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu semestrul II al anului universitar 20162017.

