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SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE
Art. 1
Prezenta metodologie reglementează acordarea burselor pentru cursanții Colegiului Terțiar Non-universitar
„Eftimie Murgu” Reșița, școlarizați în cadrul proiectului POCU/320/6/21/121030.
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
Art. 2
La baza acestei metodologii stau următoarele acte normative:
a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea IV,
Rețeaua de localități, Anexa I
c) Hotărârea Guvernului nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin
material pentru elevii, studenții şi cursanții din învățământul de stat, cursuri de zi;
d) Ordinul nr. 5576/7.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordarea a burselor elevilor
din învățământul preuniversitar de stat;
e) Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat - Anexa la
OMECTS nr. 5576/7.10.2011.
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 3
(1) Pentru încurajarea participării la învățământul terțiar non-universitar tehnic organizat în Colegiul
Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița, în cadrul proiectului POCU/320/6/21/121030, cofinanțat
din Fondul Social European, se acordă stimulente în sumă forfetară lunară, denumită în continuare burse.
(2) Bursa se acordă, pe parcursul participării la programul de studii, următoarelor categorii de cursanți /
elevi din grupuri vulnerabile:
- cursanți netradiționali;
- cursanți din mediul rural;
- persoane aparținând minorității rome;
- persoane cu cerințe educaționale speciale (CES).
Art. 4
În accepțiunea legislației actuale, categoriile de cursanți vulnerabili care vor beneficia de burse prin
intermediul proiectului POCU/320/6/21/121030 se definesc după cum urmează:
(1) Cursanții / elevii netradiționali reprezintă, de regulă, persoane cu vârsta peste 24 de ani, sunt angajați,
sunt considerați independenți financiar în sensul determinării eligibilității pentru ajutor financiar, sunt
părinți singuri, conform Centrului Național de Statistică în Învățământ. Studenții/ elevii netradiționali sunt
adulți care au amânat înscrierea în învățământul terțiar (nu au intrat la facultate/ școala postliceală în
același an calendaristic în care au absolvit liceul).
(2) Cursanții din mediul rural sunt definiți ca persoane care domiciliază în zone rurale, conform Legii
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea IV Rețeaua de
localități.
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(3) Persoane aparținând minorității rome: sunt definite ca persoane care se declară că aparțin minorității
rome.
(4) Persoanele încadrate în categoria ”CES” (Cerințe/nevoi educative speciale) reprezintă acele persoane
care nu pot beneficia de educație școlară pusă în general la dispoziția copiilor de aceeași vârstă fără sprijin
suplimentar sau adaptare a conținutului de studiu. Prin urmare, CES poate acoperi o serie de cerințe,
inclusiv dizabilități fizice sau psihice și deficiențe cognitive sau educaționale (Sursa: Organizația pentru
Cooperare Economică şi Dezvoltare - OECD).
Art. 5
(1) Nu pot beneficia de bursă: personalul didactic şi personalul didactic auxiliar al universității care are
statut de cursant al Colegiului Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a bursei: vârsta, sexul, religia, rasa, alta decât etnia romă,
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.
CUANTUMUL ŞI CONDIŢIILE DE ATRIBUIRE A BURSELOR
Art. 9
(1) În anul școlar 2020-2021, Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița finanțează prin
intermediul proiectului POCU/320/6/21/121030 un număr de 15 burse, în cuantum de 300 lei/ lună, pentru
cursanții din grupurile vulnerabile.
(2) Bursele se acordă exclusiv categoriilor de cursanți amintite la art. 3 al. (2) şi definite la art. (4).
(3) Bursa se acordă pe durata studiilor, pe perioada de maximum 1 an.
(4) În cazul nefinalizării studiilor prin diplomă/ certificat de absolvire, cursantul este obligat să restituie
integral bursa primită.
Art. 10
(1) Pentru locurile cu bursă (în număr de 15), se candidează din faza de admitere, atunci când candidații
vor depune la dosarul de admitere documentele justificative din care să reiasă apartenența la una din
categoriile de cursanți din grupurile vulnerabile:
- cursanți netradiționali;
- cursanți din mediul rural;
- persoane aparținând minorității rome;
- persoane cu cerințe educaționale speciale (CES).
(2) Locurile la admitere pentru cursanții din grupurile vulnerabile se ocupă în ordinea mediilor de
admitere, calculate conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la
Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu” Reșița (cod RC03).
(3) În caz de egalitate, departajarea candidaților se va face după media generală a clasei a XII-a și apoi,
dacă este cazul, după media generală a clasei a XI-a.
(4) Candidații cu bursă declarați admiși, care nu s-au înmatriculat în perioada stabilită, își pierd această
calitate, iar locurile cu bursă rămase libere se redistribuie, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere,
candidaților declarați inițial respinși.
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(5) Locurile cu bursă neocupate la într-o sesiune se redistribuie pentru următoarea sesiune de admitere.
Art. 11
Rezultatele referitoare la atribuirea burselor se comunică prin afișare la avizierul colegiului, după
înmatriculare.
Art. 12
(1) Contestațiile privind atribuirea burselor se depun la comisia analiză şi soluționare a contestațiilor pentru
admiterea la CTNEMR (pe adresa de e-mail colegiu@uem.ro), în termen de 20 de zile de la data
înmatriculării.
(2) La cerere, analiza contestației se poate face cu participarea contestatarului.
(3) Comunicarea rezultatelor contestațiilor se face în în termen de 2 zile de la data termenului de depunere
a contestațiilor, decizia luată fiind definitivă.
(4) În cazul în care o contestație se soluționează în favoarea contestatarului, se revizuiește lista cuprinzând
cursanții care vor beneficia de burse prin intermediul proiectului POCU/320/6/21/121030.
DISPOZIȚII FINALE
Art. 13
Prezenta Metodologie a fost avizată în Consiliul de administrație din data de 23.09.2020 și aprobată de
către Senatul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița în data de 24.09.2020.
Art. 14
Metodologia se aplică începând cu data aprobării de către Senatul universității, dată la care orice alte
dispoziții contrare încetează de drept.
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