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Preambul 

Concursul se desfășoară la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și 

Electronică din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, denumită în continuare 

FACIEE, în cadrul programului ”Bursa URSUS – Student pentru Comunitate”, program 

concretizat într-o sponsorizare ce are ca scop susținerea acordării de burse din fonduri 

private. Obiectul concursului organizat îl reprezintă selectarea şi desemnarea 

câștigătorilor de burse finanțate din sponsorizare. 

Fondul de burse 

Mărimea fondului de burse al FACIEE pentru anul de studii 2020 – 2021 provenite din 

sponsorizarea acordată de URSUS BREWERIES S.A. este de 7.200 RON. Vor fi acordate 2 

burse în valoare de 400 lei pe lună, timp de 9 luni (noiembrie 2020 – iulie 2021). 
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Participarea şi înscrierea la concurs 

La concursul de primire a burselor nominale au dreptul să participe studenții de la 

programele de licență din facultate aflați în anul 2 de studiu, cu mențiunea că în cazul 

transferării bursierului în altă instituție de învățământ superior sau exmatriculării, 

achitarea bursei încetează. 

La concurs pot participa doar studenții integraliști, care au obținut în anul de 

studiu precedent desfășurării concursului minimum media 8 și care au o conduită 

academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru 

didactic universitar. În același timp, studentul trebuie să facă dovada unei activități 

intense în beneficiul comunității printr-o scrisoare de motivare, însoțită de o adeverință 

din partea fiecărei organizații în cadrul căreia a desfășurat / desfășoară acest tip de 

activități. Anunțul de organizare a concursului, împreună cu calendarul de desfășurare 

vor fi făcute publice prin afișare la adresa www.aciee.ugal.ro și 

https://www.facebook.com/faciee. 

Participanții eligibili sunt studenți care îndeplinesc criteriile precizate mai sus şi 

care vor prezenta în conformitatea cu calendarul de desfășurare, următoarele 

documente: 

a) Cerere tip adresată FACIEE – anexa 1 a prezentului regulament care este 

disponibilă pe site-ul Burselor Ursus; 

b) Adeverință din partea facultății din care să reiasă media generală din anul 

precedent de studiu, respectiv anul I; 

c) Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar; 

d) Curriculum Vitae; 

e) Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte: 

 structurile sau organizațiile non-profit, neguvernamentale, non-politice 
din care face sau a făcut parte pe perioada studiilor universitare; 

 poziția ocupată în cadrul acestora şi în ce perioadă, dacă este cazul; 
 activitatea desfășurată în cadrul acestora, proiecte coordonate şi/sau 

inițiate şi/sau în care a fost implicat în cadrul acestor 
organizații/structuri şi rezultatele acestor proiecte. 

 

Notă: Participarea din ultimul an în cadrul proiectelor de implicare în comunitate 

menționate în scrisoarea de motivare trebuie confirmate prin adeverințe în original. 

 

Documentele vor fi depuse prin email la adresa secretariat.faciee@ugal.ro. 

Dosarele de concurs vor fi înaintate Comisiei de concurs, în conformitate cu 

calendarul concursului. 

Comisia de concurs 

Comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor vor fi numite prin Decizie de 

Decanul FACIEE. 

 

http://www.aciee.ugal.ro/
https://www.facebook.com/faciee
mailto:secretariat.faciee@ugal.ro
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Desfășurarea concursului 

Preluarea dosarelor de concurs are loc conform calendarului stabilit prin Decizie de 

Decanul FACIEE. La încheierea înscrierilor, dosarele sunt înaintate Comisiei de concurs. 

Comisia de concurs clasifică studenții în funcție de punctajele obținute pentru 

îndeplinirea, după următoarele criterii: 

 

A. IMPLICAREA ÎN ORGANIZAȚII NON-PROFIT, NEGUVERNAMENTALE, 

APOLITICE 

1. Numărul de structuri/organizații în 
care studentul a fost implicat* 

1 punct/ Structuri sau organizații 

2. Rolul pe care studentul l-a avut în 
cadrul 
structurilor sau organizațiilor 

1 punct/funcție de conducere 
(coordonator departament, 
vicepreședinte, președinte) 

B. PROIECTE ÎN BENEFICIUL COMUNITĂȚII 

1. Rolul pe care studentul l-a avut în 
cadrul proiectului* 
 

 

*sunt evaluate numai proiectele care au un 
impact vizibil în comunitatea din care face 
parte studentul sau pentru care a fost 
gândit proiectul. 

1 punct/voluntar 
3 puncte/coordonator 
5 puncte/inițiator* 
 
*studentul trebuie să dovedească faptul că 
proiectul este o inițiativă proprie 

C. ACTIVITATEA ACADEMICĂ 
1. Media ponderata obținută în anul I de 
studiu între 8.00 şi 8.49 

10 puncte 

2. Media ponderata obținută în anul I de 
studiu între 8.50 şi 8.99 

20 puncte 

3. Media ponderata obținută în anul I de 
studiu între 9.00 şi 9.49 

30 puncte 

4. Media ponderata obținută în anul I de 
studiu între 9.50 şi 10 

40 puncte 

 

În caz de egalitate de punctaj se utilizează, în ordine, următoarele criterii de 

departajare: 

- participarea la concursuri sau sesiuni ştiinţifice studenţeşti; 

- media ponderată obținută în anul I de studiu. 

Clasamentul final se realizează pe baza punctajului întrunit de fiecare candidat şi 

se face public prin afișare la adresa www.aciee.ugal.ro și 

https://www.facebook.com/faciee. 

Rezultatele competiției pot fi contestate în termen de 24 ore de la afișare. 

Contestațiile se depune prin email la adresa secretariat.faciee@ugal.ro. 

Lista finală, după contestații, semnată de către președintele Comisie de concurs, 
se afișează la adresa www.aciee.ugal.ro și https://www.facebook.com/faciee. 

 

http://www.aciee.ugal.ro/
https://www.facebook.com/faciee
mailto:secretariat.faciee@ugal.ro
http://www.aciee.ugal.ro/
https://www.facebook.com/faciee
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Condițiile de achitare a bursei 

Achitarea bursei nominale va fi efectuată de Universitatea “Dunărea de Jos” din 
Galați în baza clasamentului final afișat şi a semnării unui contract de bursă, semnare 
condiționată de executarea contractului de sponsorizare încheiat cu SC URSUS 
BREWERIES SA. 

Bursa nominală este oferită pentru întreaga perioada noiembrie 2020 – iulie 

2021 și este achitată lunar. 

Bursierii nu au, în baza prezentului regulament sau a contractelor de bursă, nici 

o obligație contractuală față de compania Ursus Breweries care a oferit sponsorizarea. 

În mod excepțional poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau 

campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse, participare care va fi 

stabilită de comun acord. 

Responsabilități 

Secretariatul facultății 

- primirea dosarelor de concurs; 

- eliberarea adeverinței din care să reiasă media generală din anul precedent 

de studiu; 

- afișarea anunțului/calendarului/comisiilor/clasamentelor. 

Comisia de concurs și cea de soluționare a contestațiilor 

- analizează dosarele și stabilește clasamentul provizoriu / final dacă nu există 

contestații. 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

- analizează dosarele și stabilește clasamentul final, dacă există contestații. 

Decanul facultății 

- stabileşte calendarul de concurs; 

- numește membrii comisiilor de concurs. 
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Anexa 1 Cerere tip 

Domnule Decan, 

 

Subsemnatul(a),________________________________________, student(ă) al (a) Facultății de 
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, specializarea 
_________________________________________________________________, în anul________, 
grupa___________, CNP_______________________________________, BI/ CI seria______, 
nr.______________________, nr. matricol___________, rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la 
concursul pentru acordarea unei burse URSUS, în anul universitar 20___- 20___.  

I.) În vederea calificării pentru concursul Bursa URSUS – Studenți pentru comunitate, 
anexez următoarele documente:  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  
II.) Am luat la cunoştinţă faptul că Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie 

Electrică și Electronică, prin Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, virează 
bursele în conturile personale de card. 

III.) □Am cont de card, nr. ______________________________, deschis la 

banca______________________________________________________________. 

□ Nu am cont de card si, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa URSUS va fi 
selectat, voi deschide un cont de card şi voi comunica ulterior, cu număr de 
înregistrare, numărul acestuia şi banca la care a fost deschis. Bursa se va vira, în 
cuantum echivalent pentru perioada retroactivă, în luna următoare celei în care am 
comunicat numărul contului şi banca la care acesta a fost deschis. 

IV) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc 
faptul că declararea falsă a acestora atrage pierderea calității de student, restituirea 
bursei încasate şi suportarea consecințelor legale. Sunt de acord cu verificarea 
ulterioară a documentelor depuse la dosar.  

V) Am luat la cunoștință că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea 
drept consecință respingerea dosarului şi că documentele atașate suplimentar, 
neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în considerare.  

Data,             
          Semnătura, 


