
 

 

 

REGULAMENT  

cu privire la desfăşurarea concursului de acordare a bursei nominale «URSUS»  

în anul universitar 2021–2022 

 

Preambul:  

Societatea URSUS BREWERIES S.A. sponsorizează Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia 

Alimentelor, USAMV Cluj-Napoca, în vederea acordării unui număr de burse de studiu 

studenților și masteranzilor, în cadrul programului ”Bursa URSUS – Student pentru 

Comunitate”. Acordarea acestor burse se realizează de către beneficiar pe bază de concurs.   

Prin prezentul Regulament referitor la desfășurarea concursului de acordare a bursei 

nominale ”URSUS” – în continuare Regulamentul de burse URSUS – se stabilesc 

termenele, condițiile, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cei care se înscriu în 

competiție, documentele necesare, desemnarea și componența Comisiei de concurs, 

procedurile de urmat și alte aspecte referitoare la acordarea burselor URSUS pe anul 

universitar 2021-2022.  

Vor fi acordate 5 burse  în valoare de 400 lei pe lună, timp de 9 luni. 

1. Participarea şi înscrierea la concurs: 

La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii FSTA –

USAMV din anul 1 nivel master şi studenţii aflaţi în anul 2 nivel licenţă și anul 3 nivel licență, 

cu menţiunea inclusă în articolul 4.3 al prezentului regulament. La concurs pot participa doar 

studenţii integralişti, care au obţinut în anul universitar 2021-2022 minimum media 8 şi care au o 

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

universitar. Pentru studenţii din anul I master, se consideră media de admitere. În acelaşi timp, 

studentul trebuie să facă dovada unei activităţi intense în beneficiul comunităţii printr-o scrisoare de 

motivare, însoţită de o adeverinţă din partea fiecărei organizaţii în cadrul căreia a desfăşurat/ 

desfăşoară acest tip de activităţi. Anunţul de organizare a concursului, împreună cu calendarul de 

desfăşurare ce constituie Anexa 1 la Regulamentul de burse URSUS vor fi făcute publice prin 

afişare la avizierul Decanatului şi electronic la adresa https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/  

1.1. Se pot înscrie la concurs studenții care îndeplinesc criteriile stabilite la punctul 1 al 

prezentului Regulament de burse URSUS şi care vor prezenta cel mai târziu la data de 

09.11.2021 următoarele documente: 

a) Cerere tip adresată FSTA-USAMV – Anexa 2 la Regulamentul de burse URSUS care este 

disponibilă pe site-ul https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/  

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

c) Curriculum Vitae - format Europass; 

d) Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:  
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 organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a făcut 

parte pe perioada studiilor universitare; 

  poziţia ocupată în cadrul acestora şi în ce perioadă; 

  activitatea desfăşurată în cadrul acestora, proiecte coordonate şi/sau iniţiate şi/sau în 

care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor proiecte; 

e) Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în scrisoarea de 

motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.  

1.2. Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 09.11.2021 ora 1500  

2. Comisia de concurs: 

2.1. Comisia de concurs va fi numită prin Decizia Rectorului, pe baza aprobării Consiliului de 

Administraţie, document ce se constituie în Anexa 3 la Regulamentul de burse URSUS.  

2.2. Din Comisia de Concurs face parte şi un reprezentant al URSUS BREWERIES S.A., cu statut 

de observator, neavând drept de vot în cadrul evaluării.  

2.3. În vederea rezolvării eventualelor contestaţii prin aceeaşi decizie va fi nominalizată o Comisie 

de analiză a contestaţiilor formată din trei persoane, altele decât cele din Comisia de concurs.  

2.4. Lista membrilor Comisiei de concurs este publică, afişată la adresa 

https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/  

 

3. Desfăşurarea concursului: 

3.1. Comisia de concurs clasifică studenţii în funcţie de punctajele obţinute, ținând cont de 

îndeplinirea următoarele criterii: 

A. IMPLICAREA ÎN ORGANIZAȚII NON-PROFIT, NEGUVERNAMENTALE, 

APOLITICE 

1. Numărul de organizații în care studentul a fost 

implicat* 

*studentul trebuie să dovedească o implicare de cel 

puțin 6 luni  

5 puncte/ONG 

2. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul ONG-ului 

10 puncte/funcție de conducere 

(coordonator departament, vice-

președinte, 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.  

5 puncte/voluntar  

10 puncte/coordonator  

15 puncte/initiator* 

*studentul trebuie să dovedească 

faptul că proiectul este o inițiativă 

proprie  

2. Impactul proiectului în comunitate 

a. Modul în care proiectul rezolvă o 

problemă identificată, facilitează un 

proces/acțiune sau inovează   

Cel mult 10 puncte/proiect în 

funcție de evaluarea comisiei 

https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/
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C. ACTIVITATEA ACADEMICĂ 

a) Media pe anul precedent desfăşurării 

concursului între 8.00 şi 9.00  

 

b) Media pe anul precedent desfăşurării 

concursului între 9.00 şi 10.00 

5 puncte 

 

       10  puncte 

 

3.2. Clasamentul final se realizează pe baza punctajului întrunit de fiecare candidat şi se face public 

prin afişare la avizierul Rectoratului şi electronic la adresa 

https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/ şi pe site-ul Universitatii la data de 10.11.2021 

3.3. Candidatii declarati castigatori ai burselor vor semna Declaratia anexata la Regulament. 

3.4. Rezultatele competiţiei pot fi contestate în termen de 2 zile de la afişare. Contestaţia se depune 

la Secretariatul FSTA şi va fi soluţionată în maxim 24 de ore de la înregistrare. Hotărârea 

Comisiei de analizare a contestaţiilor este definitivă. Lista câştigătorilor, semnată de toţi 

membrii Comisiilor, se afişează la avizierul decanatului şi electronic la adresa 

https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/ şi pe site-ul Universitatii la data de 12.11.2021 

3.5. Numărul burselor va fi repartizat pe cele două nivele de studiu (licenţă şi masterat) în funcţie de 

criteriile stabilite de comun acord cu compania S.C. URSUS BREWERIES S.A. 

 

4. Condiţiile de achitare a bursei: 

4.1. Achitarea bursei nominale va fi efectuată de Universitate în baza clasamentului final afişat şi a 

semnării unui contract de bursă, semnare condiţionată de executarea contractului de 

sponsorizare încheiat cu S.C. URSUS BREWERIES S.A. Bursa nominală URSUS se acordă 

pentru întreaga perioadă a anului universitar 2021–2022 şi se achită lunar.  

4.2. În cazul transferării bursierului în altă instituţie de învăţământ superior sau exmatriculării, 

achitarea bursei nominale încetează.  

4.3. Bursierii nu au, în baza prezentului regulament sau a contractelor de bursă, nici o obligație 

contractuală față de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea. În mod 

excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau campanii de 

presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care va fi stabilită de comun 

acord. 

Mai multe informații privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi obținute accesând site-ul: 

https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/  

5. Dispoziții finale  

5.1.  Prezentul regulament se completează cu toate prevederile normative aplicabile.  

5.2.  REGULAMENTUL cu privire la desfăşurarea concursului de acordare a bursei nominale 

«URSUS» în anul universitar 2021–2021 intră în vigoare la data publicării pe site-ul 

Universitatii la adresa https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/ 
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