
1 

 

 

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENȚI ȘI 

MASTERANZI 

 
Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. – Prezentul regulament a fost elaborată în temeiul art. 82, alin.(3) din Legea educației 

naționale nr.1/2011. 

Art. 2. - Acordarea de burse din bugetul de venituri și cheltuieli ale Sectorului 5 reprezintă o 

formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea studenților care obţin 

rezultate foarte bune, peste 8,50 și care locuiesc în Sectorul  5. 

Art. 3. - Proiectul prevede acordarea a 500 de burse pentru studenți, pe o perioadă cuprinsă între 

luna august 2020 și luna septembrie 2021.  

Art. 4. - Cuantumul unei burse acordate are o valoare de 500 lei lunar, conform HCL 157 din 

30.07.2020 a Consiliului Local Sector 5 al Municipiului București. 

 

Capitolul II 

Criterii generale de acordare burselor 

 

Art. 5. - Bursele de care pot beneficia studenții de la cursurile cu frecvență din învățământul 

universitar de stat, sunt de următoarele tipuri: burse de performanță, burse de merit, burse de 

studiu și burse de ajutor social. 

Art. 6. - Bursele se acordă studenților sau masteranzilor care se încadrează în următoarele 

criterii: 

a) Studentul sau masterandul este locuitor al Sectorului 5; 

b) Studentul sau masterandul este înscris la o Facultate de Stat, la zi, pe locurile finanțate de la 

bugetul de stat; 

c) Media anului universitar 2019 – 2020 a studentului sau masterandului este de minimum 8,50; 
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d) Studentul sau masterandul face dovada încadrării pentru obținerea unei burse sociale, și 

anume, venitul net lunar pe membru de familie nu depășește salariul mediu net, pe anul în 

curs. 

Art. 7. – Documentele necesare obținerii bursei sunt următoarele: 

a) Dovadă că adresa de domiciliu este pe raza Sectorul 5 (copie CI); 

b) Adeverință de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile, din care să reiasă că are 

media de minim 8,50 pe anul universitar 2019 – 2020; 

c) Adeverință de la ANAF din care să rezulte că venitul pe membru de familie este sub venitul 

mediu net pe anul în curs. Valoarea salariului mediu net se va actualiza în funcție de 

legislația în curs. 

 

Capitolul III 

 Dispoziții finale 

 

Art. 8. - Bursele se acordă pe perioada stabilită prin HCL 157/30.07.2020;  

Art. 9. - Bursele studenților sau masteranzilor din anul I se vor acorda începând cu semestrul II 

în baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ; 

Art. 10. – Bursele se vor acorda în perioada octombrie 2020 – septembrie 2021, pentru studenții 

și masteranzii care nu sunt în an terminal; 

Art. 11. – Dosarele pentru bursă se vor depune la sediul instituției, Centrului Cultural și de 

Tineret „Ștefan Iordache” din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, începând 

cu data de 1 august 2020 în intervalul orar 09.00 - 17.00;  

Art. 12. – Bursele se vor acorda retroactiv doar pentru dosarele depuse până pe data de 

28.02.2021; 

Art. 13. – Informații despre acordarea burselor se pot obține la nr. de telefon 0756.144.831 sau la 

e-mail: centrulcultural@sector5.ro. 

Criteriile specifice de acordare a burselor se pot modifica anual, numai prin hotărârea Consiliului 

Local al Sectorului 5 al Municipiului București. 

 


