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A.6.3. Acordarea de burse de practică 

REGULAMENT 

 

de acordare a burselor de practică studenţilor care aparţin grupurilor vulnerabile de la Facultatea de Chimie și 
Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie 

selectaţi în proiectul cu titlul: 

Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie si inginerie chimică, Fizică, Biologie și 
geologie (CompetentCFB) 

Codul proiectului: POCU/90/6/13/6/14/109175 

Anul II de implementare 

 

I. Dispoziții generale 

1.Obiectivul general al proiectului este consolidarea procesului de adaptare a competentelor 

studenţilor de la facultăţile de Chimie şi Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie cu cerinţele pieţei 

muncii, îmbunătăţirea capacităţilor şi abilităţilor în identificarea şi ocuparea unui loc de muncă. 

2. Obiective specifice ale proiectului : 

2.1. Îmbunătăţirea calităţii programelor de practică prevăzute în planul de învăţământ în sensul 

dobândirii de competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii, creşterea implicării partenerilor de 

practică în mediul universitar şi stabilirea unor repere de bune practici privind colaborarea dintre 

Universitate, facultăţi, studenţi şi mediul economic; 

2.2. Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a stagiilor de pregătire practică pentru 250 de studenţi 

pentru îmbunătăţirea calitativă a inserţiei acestora pe piaţa muncii; 

2.3. Dobândirea de competenţe cerute pe piaţa muncii prin oferirea de servicii de consiliere şi orientare 

profesională axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţii pieţei muncii pentru un 

număr de 250 studenţi; 
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2.4. Motivarea participării studenţilor la activităţile proiectului prin organizarea de competiţii 

profesionale şi oferirea unui număr de 150 de premii; 

2.5. Crearea unui sistem de informare coordonată funcţional între mediul economic şi mediul academic 

pentru a răspunde nevoilor pieţei muncii; 

2.6. Creşterea capacităţii de inovare socială a Universităţii prin  crearea de parteneriate cu mediul 

economic pentru sporirea relevanţei pe piaţa muncii a competenţelor academice şi acordarea unui 

număr de 100 de burse de practică pentru combaterea discriminării şi prevenirea abandonului şcolar a 

studenţilor aparţinând grupurilor vulnerabile sau aflate în situaţii de risc, şi anume:  

a. 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. studenții bolnavi de: TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 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, alte boli cornice;  

c. studenți  care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat; 
d. studenţii 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 (sau 
venitul minim garantat în plată), calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni. 

3. Prezentul regulament stabilește cadrul general de acordare a burselor de practică pentru studenții de 
la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie, Universitatea Babeș Bolyai, care 
au fost selectați în cadrul proiectului Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie 
si inginerie chimică, Fizică, Biologie și geologie (CompetentCFB). 

4. Proiectul prevede acordarea unui număr de 100 de burse de practcă în cuantum de 800 RON aferenţi 
întregii perioade în care studentul participă la stagiul de practică desfăşurat prin proiect. 

 
II. Acordarea burselor de practică 

 
1. Bursele de practică se vor acorda după criteriile prevăzute în prezentul document. Repartizarea 

burselor de practică pe facultăți/specializări și arii de studii se face în funcție de numărul burselor  
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2. prevăzute pentru fiecare stagiu de practică, proportional cu numărul de studenți participanți în 

cadrul programului de practică. 
 

3. Programul de practică cu titlul Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie si 
inginerie chimică, Fizică, Biologie și geologie (CompetentCFB) se va derula în anii universitari 2018- 
2019 și 2019-2020 la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie, 
Universitatea Babeş - Bolyai şi vor fi acordate un număr de: 20 burse de practică pentru facultatea 
de Fizică, 32 burse de practică pentru facultatea de Biologie şi Geologie respectiv 48 burse de pentru 
facultatea  de Chimie şi Inginerie Chimică.  
 

III. Criterii de acordare a burselor de practică 

Fiecare student/masterand care a fost selectat în cadrul proiectului Competențe adaptate pieței muncii 
pentru studenții de la Chimie si inginerie chimică, Fizică, Biologie și geologie (CompetentCFB) are dreptul de 
a participa la selecția pentru acordarea unei burse de practica prin depunerea unei cereri (Anexa 1) și a unui 
dosar cu documentele prevăzute în Anexa 2. Bursa de practică se poate acorda şi studenţilor care beneficiaza 
de bursă de ajutor social, bursă de performanţă sau bursă de merit, bursa de practică nefiind incompatibilă cu 
acestea. 

 
1. Condiții de eligibilitate 

a. Depunerea unei cereri de acordare a bursei de practică (Anexa 1); 
b. Depunerea unui dosar cu documentele menționate în Anexa 2; 
c. Prezența la toate activitățile desfășurate pe parcursul stagiului de practică; 

 
 

2. Criterii de acordare a burselor de practică 
a. Studenţi care primesc bursă de ajutor social în anul universitar pentru care solicită acordarea bursei de 

practică si studenţi care nu primesc bursă de ajutor social în anul universitar pentru care solicită 
acordarea bursei de practică si care se încadrează în una dintre categorii: 
 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;  
 studenții bolnavi de: TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 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, alte boli cornice;  
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 studenți  care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau 

accentuat; 
 studenţi 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 (sau venitul minim garantat în plată), calculat ca medie a veniturilor nete a celor 
trei luni (40 puncte), 

b. student/masterand provenind din mediul rural (25 puncte), 
c. nota obţinută de student la finalul stagiului de practică (nota din fişa de evaluare a studentului 

acordată de către profesorul responsabil de practică): 

 pentru note între 9 şi 10 –  20 puncte, 

 pentru note între 6 şi  8 – 15 puncte 
d. numărul de credite obținute de student în anul de studiu anterior,  

 pentru ≥ 60 credite – 15 puncte, 

 pentru 50 - 59 credite – 10 puncte 

 pentru 40 - 49 credite – 8 puncte 

 pentru un număr de credite < 40 – 6 puncte. 

Criterii de departajare în cazul punctajelor egale: 

1. Student integralist. 
2. Media generală din anul academic anterior pentru care se va acorda următorul punctaj: 

- 20 puncte pentru media între 9 și 10, 
- 15 puncte pentru media între 8 și 8.99, 
- 10 puncte pentru media între 7 și 7.99, 
- 8 puncte pentru medie < 7. 

3. Media generală din semestrul anterior în caz de egalitate după primele două criterii. 

IV. Desfăşurarea procesului de selecție și acordare a burselor de practică 

1. Acordarea burselor de practică se va face la sfârșitul derulării stagiului de practică pentru fiecare 

facultate/specializare și arie de studiu. 

2. Evaluarea studenților/masteranzilor pentru acordarea burselor de practică se va face respectând 

următoarele etape: 

a. depunerea Cererii de acordare a burselor de practică (Anexa 1) și a Dosarului cu documentele 

prevăzute la Anexa 2 (cu două săptămâni înainte de desfăşurarea stagiului de practică), 

b. selectarea studenților pe baza documentelor depuse de către o Comisie de Evaluare numită prin 

decizie a Managerului de proiect la nivelul fiecărei facultăți. 

c. Afișarea rezultatelor finale. 
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3. Evaluarea se va realiza pe baza unei  fișe de evaluare care va fi completată de către comisiile de 

evaluare desemnate la nivelul fiecărei facultăți (Anexa 3). 

4. Datele calendaristice pentru fiecare etapă se vor aduce la cunoștință participanților prin afișare la 

Avizierul facultăților, respectiv pe pagina web a proiectului cu cel puțin trei săptămâni înainte de 

începerea lor. 

 

    Data                                                                           Avizat                                                                           Întocmit 

27.03.2020                                                        Manager proiect,                                                   Expert inovare socială, 

                                                                    MARCU ALEXANDRU                                                         BURCĂ SILVIA 
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Anexa 1 

Cerere de acordare a burselor de practică  

în cadrul proiectului POCU/90/6/13/6/14/109175 

 

Subsemnatul(a),___________________________, student(ă)/masterand(ă) al (a) Facultăţii de 

___________________________________________________, specializarea _______________________linia 

de studiu_______________în anul______ de studiu, grupa__________,număr de credite________, 

CNP_____________________________, BI/ CI seria________, nr._________. nr. matricol___________,  solicit 

participarea la selecţia organizată în vederea acordării burselor de practică în cadrul proiectului Competențe 

adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie si inginerie chimică, Fizică, Biologie și geologie 

(CompetentCFB), codul proiectului: POCU/90/6/13/6/14/109175. 

Menţionez că  îndeplinesc criteriul /criteriile din Regulamentul de acordare a burselor de practică în cadrul  

proiectului Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie si inginerie chimică, Fizică, 

Biologie și geologie (CompetentCFB): 

III.2.a. Studenţi care primesc bursă de ajutor social în anul universitar pentru care solicită acordarea 
bursei de practică, sau studenţi care nu primesc bursă de ajutor social în anul universitar pentru care 
solicită acordarea bursei de practică si care se încadrează în una dintre categorii: 
 

 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;  

 studenții bolnavi de: TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 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, alte boli cornice;  

 studenți  care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat; 

 studenţi 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 (sau venitul minim garantat în plată), 
calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni………………………………………………………………………………………………………  

III.2.b.  studenti/masteranzi provenind din mediul rural …………………………………………………………………………………...   

III.2.c.   nota obţinută de student la finalul stagiului de practică....................................................................... 

III.2.d.  numărul de credite obținute de student în anul de studiu anterior………………………………………………………    
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În vederea obţinerii bursei de practică în cadrul proiectului CompetentCFB, declar pe proprie răspundere, 

toate veniturile obţinute de către familie: 

Nr.crt. Media veniturilor nete obţinute  în cele 3 luni înainte de 
începerea semestrului/anului universitar  

Valori medii/lună 
 

A Venituri realizate (total:  A =1+2+3+4+5+6)  

1 Venituri nete totale  

2 Pensii  

3 Alocaţia de stat pentru copii  

4 Alte ajutoare primite de la stat  

5 Venituri din spaţii proprii închiriate  

6 Venituri din agricultură  

B Numărul de persoane-total  

 din care aflate în întreţinere  

1 Numărul elevilor  

2 Numărul studenţilor  

3 Numărul copiilor preşcolari  

4 Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere  

C Venit mediu/membru de familie (C = A/B)  

Pentru justificarea celor declarate, anexez documentele menţionate în Anexa 2. 
 
Notă: Criteriul/criteriile îndeplinite de către student pentru acordarea bursei de practică se vor marca cu un X. 

  Nota obţinută de student la finalul stagiului de practică şi numărul de credite obținute în anul de studiu anterior vor fi verificate de Secretarul 
din echipa de implementare a proiectului pentru fiecare facultate în parte. 

Veniturile obţinute de către familie vor fi declarate numai în cazul în care studentul solicită acordarea bursei de practică pe baza criteriului 
III.2.a, fara bursa de ajutor social. 

 

Data                                                                                                                                                                                

Semnătura 
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Anexa 2  

Dosar de acordare a burselor de practică în cadrul proiectului CompetentCFB - Documente necesare 

Nr. 
Crt. 

Documente necesare Există 
Da 

Lipsă 
Nu 

Nu e 
cazul 

1 Copie după B.I./C.I.    

2 Extras de cont (băncile agreate sunt: Banca Transilavania, BRD, 
BCR, CEC Bank, Raiffeinsen Bank, Alpha Bank), 
studentul/masterandul trebuie să fie obligatoriu titularul contului, 
pentru identificarea contului se acceptă doar actele oficiale emise 
de bancă. 

   

3 Cerere tip completată de către student    

4 Declaraţia pe propria răspundere a studentului că nu realizează 
venituri 

   

5 Adeverinţe din care să rezulte venitul net pe ultimele trei luni 
realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soţ, 
soţie, fraţi, studentul dacă lucrează 

   

6 Adeverinţă de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau 
alocaţia de sprijin reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele 
trei luni 

   

7 Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii 
pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau 
sporuri din ultimele trei luni 

   

8 Declaraţie notarială pe propria răspundere pentru fiecare membru 
al familiei care nu realizează venituri, 

   

9 Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să 
rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse 
proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile 
prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea 
prezentării acestora, 

   

10 Procesul verbal de impunere şi/sau Declaraţia de impunere privind 
impozitul agricol. 

   

11 Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea 
părinţilor, 

   

12 Adeverinţă de scolarizare a fratelui/sorei, dacă este cazul,    

13 Declaraţia pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai 
familiei dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are 
domiciliul pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau 
copii minori aflaţi în întreţinerea familiei care nu urmează o formă 
de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii, 
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14 Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite de copiii minori cu 
probleme medicale,  

   

15 Copii după certificatele de deces ale părinţilor pentru studenţii 
orfani, 

   

16 Adeverinţe/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru 
student şi fraţii acestuia, 

   

17 Copie a hotărârii judecătoreşti în cazul în care părinţii sunt divorţaţi    

18 Adeverinţe/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru 
student şi fraţii acestuia, 

   

19 Adeverinţă că studentul provine dintr-o Casă de copii în care să fie 
precizat cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile luate în 
considerare, 

   

20 Copie a hotarârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se 
află în Plasament familial, 

   

21 Adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament    

22 Studenţii căsătoriţi trebuie să prezinte: 
1. Adeverinţă de student a soţului/soţiei 
2. Copie a certificatului de căsătorie 
3. Copie a buletinului/cărţii de identitate a soţului/soţiei 
4. Declaraţie notarială a veniturilor realizate de către soţ/soţie 

   

23 Pentru cazurile de maternitate: 
1. Copie a buletinului/cărţii de identitate a soţului, 
2. Copie a certificatului de căsătorie, 
3. Copie a certificatului de naştere a copilului. 

   

Notă 
Tabelul cu studenţii care primesc bursă socială în anul universitar pentru care se solicită acordarea bursei de 
practică va fi preluat de la Secretariatul facultăţii, în cazul acestora nefiind necesară predarea documentelor 
4-23 menţionate în Anexa 2. 
Fiecare pagină din dosar va fi numerotată şi semnată în partea dreaptă jos de către studentul în cauză. 
 
Solicitant 
Numele şi prenumele, semnătura  

Data                                                                                                                                   Secretar Proiect                                                             

Numele şi prenumele, semnătura 
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Anexa 3 

Fişă de evaluare 

în vederea acordării burselor de practică studenţilor care aparţin grupurilor vulnerabile de la Facultatea de 
Chimie și Inginerie Chimică, Fizică, Biologie și Geologie 

selectaţi în proiectul cu titlul: 
Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie si inginerie chimică, Fizică, Biologie și 

geologie (CompetentCFB) 
Codul proiectului: POCU/90/6/13/6/14/109175 

Numele şi prenumele studentului……………………………………………………………………………………………………………………… 
Facultatea…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Specializarea……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr. 
crt. 

Criteriul de evaluare Punctaj 
obţinut 

Observaţii 

1. Studenţi care primesc bursă de ajutor social în anul universitar pentru 
care solicită acordarea bursei de practică sau studenţi care nu primesc 
bursă de ajutor social în anul universitar pentru care solicită acordarea 
bursei de practică si care se încadrează în una dintre categoriile 
mentionate la punctul III. 2.a.  

  

4. Student/mastrand provenind din mediul rural.   

5. Nota obţinută de student la finalul stagiului de practică.   

6. Numărul de credite obținute de student în anul de studiu anterior.   

 Total   

 Criteriul de departajere   

1. Student integralist   

2. Media generală din anul academic anterior   

3. Media generală din semestrul anterior   

 

Data                                                                                                     Comisie de evaluare 

Responsabil grup ţintă                                                                     Numele şi prenumele, semnătura 

Adriana CERVINSCHI  

Preşedinte comisie                                                                                     

Membru comisie…………………………………………………                                    

Membru comisie                                                                                         


