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CADRUL LEGAL 
 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea 
criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenții 
şi cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență; 
• Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5076 din 28 septembrie 2017 pentru 
completarea anexei la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017; 
• Contractul instituțional al UPG Ploiești cu Ministerul Educației. 

 
CAPITOLUL I 

GENERALITĂȚI 
 
Art.1  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (numită în continuare UPG) acordă din fonduri proprii 
un ajutor de tip Bursă Cum Laude. 
  
Art.2  Bursele se acordă studenților de la învățământul cu frecvență/frecvență redusă și învățământ 
la distanță, înmatriculați în anul universitar curent, în limita fondurilor disponibile, în conformitate 
cu criteriile stabilite în cadrul acestui regulament. 
 
Art.3  Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse: vârsta, sexul, religia, rasa, 
naționalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, 
apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în 
vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, 
precum şi accesul la burse din alte surse. 
 

CAPITOLUL II 
CUANTUMUL BURSEI 

 
Art.4  Cuantumul Bursei Cum Laude este stabilit anual de către Consiliul de Administrație, conform 
calendarul acordării Bursei Cum Laude. 
 
Art.5  Bursa Universitară se acordă lunar pentru o perioadă de 6 luni începând cu luna martie 
pentru 5 studenți (unul pentru fiecare din cele 5 facultăți din cadrul UPG), dar nu mai mult de 
finalizarea studiilor. Pentru un student care susține lucrarea/proiectul de licență/diplomă/disertație în 
sesiunea iulie a anului curent, data susținerii este considerată data finalizării studiilor. 
 
Art.6  Nu se acordă studenților din anul I licență și studenților din anul I master care nu au urmat 
cursurile universitare de licență în cadrul UPG Ploiești. 
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CAPITOLUL III 
CRITERII DE ACORDARE A BURSEI 

 
Art.7  Bursa Cum Laude se acordă pe baza punctajului cel mai mare/facultate rezultat prin însumarea 
punctajelor obținute la cele patru criterii de acordare a bursei (candidații trebuie să îndeplinească 
simultan criteriile minimale impuse). 

A. Rezultate la învățătură RI (50% din punctaj general) - îndeplinirea tuturor obligațiilor 
didactice prevăzute în planul de învățământ (60 credite/an universitar) și media egală cu/peste 
(se considerară media anilor de studii anteriori anului de acordare a bursei): 

 9.50 – 9.74 – 50 puncte;   9.75 – 10.00 – 100 puncte; 
B. Cercetare științifică CS (30% din punctajul general) - se va lua în considerare întreaga 
activitate a studentului din momentul înmatriculării în cadrul UPG - minim 50 puncte: 
• Participare la Manifestări științifice studențești 
 premiul 1 – 50 puncte;   premiul 2 – 40 puncte;  premiul 3 – 30 puncte; 
 mențiune – 20 puncte;    participare – 10 puncte; 

• Publicarea de lucrări şi articole științifice în jurnale sau volume, participare la contracte 
de cercetare (20 puncte / articol/contract); 
• Participare la realizare de Inovații şi brevete (50 puncte / inovație / brevet); 
• Obținerea de premii la concursuri științifice/olimpiade studențești  
 premiul 1 – 50 puncte;    premiul 2 – 40 puncte;    premiul 3 – 30 puncte; 
 mențiune – 20 puncte;    participare – 10 puncte. 

Observație: în cazul în care manifestarea științifică/concursurile/jurnalele este din străinătate, 
se acordă un bonus de 20 puncte.  
C. Activități extracurriculare și de voluntariat AEV (10% din punctajul general) - se va 
lua în considerare întreaga activitate a studentului din momentul înmatriculării în cadrul      
UPG  minim 25 puncte 
• Activități cultural – artistice. Participări la competiții cultural-artistice ca reprezentant al 
UPG Ploiești, cel puțin la nivel național:  
 premiul 1 – 30 puncte;    premiul 2 – 20 puncte;    premiul 3 – 10 puncte;  
 mențiune – 5 puncte;    participare – 1 puncte;  

• Activități de voluntariat în cadrul evenimentelor organizate de UPG  
 coordonator – 30 puncte / proiect;    membru – 10 puncte / proiect; 
 participant – 5 puncte / proiect;  

• Activități sportive - participări la competiții sportive ca reprezentant al UPG, cel puțin la 
nivel național  
 locul 1 – 50 puncte;    locul 2 – 40 puncte;    locul 3 – 30 puncte; 
 locul 4,5,6 – 50 puncte;   calificare la Campionatul Național Universitar – 10 puncte. 

D. Eseu cu subiectul „Ce înseamnă să fii student la Universitatea Petrol-Gaze din 
Ploiești?” 
10% din punctajul general - minim 1 pagină A4 
ES - 0 ... 50 puncte 

 
Art.8 Candidații vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajului P, calculat conform 
formulei:  

P = 0.50·RI + 0.30·CS + 0.10·AEV + 0.10·ES               (1) 
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Art.9  Pentru obținerea bursei speciale se depune la secretariatul facultății un dosar de candidatură, 
care cuprinde următoarele documente: cerere tip, conform Anexei 1; curriculum vitae; documente 
care atestă rezultatele obținute în cadrul criteriului CS; documente care atestă rezultatele obținute în 
cadrul criteriului AEV; eseu. 
 
Art.10 Calendarul acordării Bursei Cum Laude: 

• prima săptămână din luna februarie: decizie CA privind cuantumul Bursei Cum Laude; 
• a doua săptămână din luna februarie: depunerea dosarelor candidaților 
• a treia săptămână din luna februarie: evaluarea dosarelor și afișarea ierarhizării; depunerea 
și rezolvarea contestațiilor; afișarea listei finale cu studenții beneficiari ai Bursei Cum Laude. 

 
CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 11 Ediția 1, revizia 0 a prezentului regulament a fost aprobată în ședința Senatului universitar 
din 02.02.2023. 
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Anexa 1  

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI 
FACULTATEA ________________________________  
 

Nr. înregistrare ________/________ 
 
 

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. ______,                                           
tel. ___________________, vă rog să aprobați BURSA CUM LAUDE anul 
universitar ________ 

Pentru justificarea acestei solicitări prezint la dosar documentele prevăzute în 
Regulamentul de acordare a Bursei Cum Laude. 

 
Data        Semnătura studentului 
 

Se va completa de către Secretariatul Facultății 
An universitar Media 

I licență  
II licență  
III licență  
IV licență  
I master  
II master  
MEDIA  

Semnătură secretară 
   

Domnului Decan al Facultății ____________________________________ 
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