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REGULAMENT

privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material
Baza legală:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18
din 10 ianuarie 2011;
- Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind 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, studenţii şi cursanţii din învăţământul
de stat, cursuri de zi, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 14 septembrie 1998;
- Contractul instituţional al Universităţii Transilvania din Braşov încheiat cu MEN;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 852 din 20 decembrie 2010;
- Cartea a II-a Despre Familie din Noul Cod Civil.
Art.1 Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi
studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia
şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive (Legea 1/2011, Art. 12, al. 3).
Art.2 Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat: vârsta,
sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la
organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia română, numărul de ani
petrecuți în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la
burse din alte surse.
Art.3 Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot beneficia de bursă pe bază de
contract încheiat cu diverse unităţi economice, precum şi de credite acordate de bănci, fără a
afecta dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. Modalitatea
de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţi economici, precum şi condiţiile de acordare a
burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci se stabileşte între cele
două părţi - studenţi şi agenţii economici sau bănci. Răspunderea pentru îndeplinirea condiţiilor
contractuale revine fiecărui student care a încheiat un astfel de contract.
Art.4 Universitatea Transilvania din Braşov acordă, în condiţiile legii, studenţilor
integralişti de la cursurile de zi, licenţă sau master, următoarele categorii de burse:
- burse de performanţă;
- burse de merit;
- burse de studiu,
- burse de ajutor social;
- bursa de excelență „Transilvania”.
Art.5 Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă de către MEN, prin
contractul instituţional, în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără
taxă de studii (Legea 1/2011, Art. 223, al. 9). Universitatea suplimentează fondul de burse prin
venituri proprii extrabugetare (Legea 1/2011, Art. 223, al. 11). Aceste sume suplimentare se
aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea Consiliului de Administraţie. Sumele
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suplimentare provenite din venituri proprii extrabugetare acoperă cel puţin cuantumul bursei de
excelenţă „Transilvania” acordate în acel an universitar.
Art.6 Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate facultăţilor
de către Comisia de burse pe universitate, proporţional cu numărul studenţilor de la învăţământul
cu frecvenţă, fără taxă de studii. Sumele de bani rămase neacordate ca burse la nivelul unei
facultăţi, vor fi redistribuite de către Comisia de burse pe universitate altor facultăţi. Fondurile
repartizate facultăţilor se vor împărţi pe programe de studiu şi pe anii de studiu, proporţional cu
numărul de studenţi, răspunderea împărţirii fondurilor pe specializări şi ani de studiu revenind
Comisiei de burse pe facultate.
Art.7 Fondul de burse alocat facultăţilor se distribuie astfel:
- maxim 30% pentru burse de performanţă şi burse de merit;
- maxim 30% pentru burse de ajutor social;
- minim 40% pentru burse de studiu.
Art.8 Cuantumul burselor se aprobă anual de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor
şi cu avizul Consiliului de Administraţie. Cuantumul bursei de performanţă este cel puţin de
două ori mai mare decât bursa de studiu şi mai mare decât bursa de merit. Cuantumul minim al
burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să
acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (Legea 1/2011, Art. 223, alin.10). Cuantumul
bursei de excelenţă „Transilvania” este cel puţin de două ori mai mare decât valoarea lunară a
bursei de performanţă.
Art.9 Bursele de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social nu sunt cumulabile
între ele, studentul beneficiind de un singur tip de bursă pe parcursul unui semestru, cu excepţia
bursei de excelenţă „Transilvania”, bursei de ajutor social ocazional şi a suportului financiar
ERASMUS/SOCRATES sau a altor programe similare, care se pot cumula cu celelalte categorii
de burse.
Art.10 Bursele, indiferent de categoria acestora, se pot acorda studenților și pe perioadele
când aceștia sunt plecați în străinătate pentru studii, în baza acordurilor încheiate de Universitate
cu universitățile partenere, cu sau fără susținerea materială din partea Universității Transilvania
din Brașov. Aprobarea acordării burselor în acest caz o face Comisia de burse pe facultate.
Art.11 Bursele se atribuie studenţilor, de regulă, pe durata semestrelor anului universitar,
în conformitate cu planul de învăţământ aprobat. Pentru studenţii din ultimul an de studii, bursele
(indifferent de categoria acestora) se acordă până în ultima zi a primei sesiuni programate de
examene de finalizare a studiilor. Bursele nu se acordă pe perioada vacanţelor, excepţie făcând
bursele de performanţă, bursele pentru studenţii bursieri orfani sau provenind de la casele de
copii sau din plasament familial sau cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului
studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat: TBC, diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi
cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular).
Art.12 Plata burselor se face prin transfer pe CARD bancar, lunar, la data stabilită de
Universitatea Transilvania din Braşov.
Art.13 Dacă studentul renunță și se retrage pe parcursul unui semestru al anului
universitar, plata bursei se sistează imediat, studentul fiind obligat să restituie integral sumele
deja primite ca bursă în semestrul respectiv.
Art.14 Studenţii care urmează concomitent două programe de studiu în instituţii de
învăţământ superior de stat, în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare, pot beneficia de bursă
de la bugetul de stat numai la unul dintre aceste programe. Numărul total al anilor în care un
student beneficiază de bursă în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare nu trebuie să
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depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studiu de
la care urmează să beneficieze de bursă. Pentru a evita acordarea a două burse simultan,
atribuirea bursei se face de facultatea (programul de studiu) din instituţia de învăţământ superior
pentru care optează studentul respectiv, cea la care studentul are depusă diploma de bacalaureat
în original, pe bază de cerere. Cererea va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă
facultate/instituţie de învăţământ superior unde este înmatriculat studentul, care atestă că nu este
bursier la acea facultate.
Art.15 Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau absolvire, respectiv masterat, care urmează
un nou program de studiu sau studenţii care îşi continuă studiile pot beneficia de bursă cu
condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor
de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studiu de la care urmează să
beneficieze de bursă şi numai în condiţiile în care diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă
(absolvire) se află la facultate în original, pe bază de cerere. Cererea va fi însoțită de o adeverinţă
eliberată de facultatea/instituţia de învăţământ superior absolvită anterior, care atestă perioadele
în care studentul a mai beneficiat de bursă.
Art.16 Studenţii sportivi de performantă, studenţii componenţi ai unor formaţii artistice,
precum şi studenţii care au beneficiat de burse de specializare în străinătate şi care au primit
aprobare pentru prelungire de sesiune pot beneficia de burse dacă, la data de 30 octombrie,
îndeplinesc criteriile specifice stabilite pentru acordarea burselor. De asemenea, studenţii care se
înscriu în categoriile sus-menţionate şi care au primit aprobarea pentru susţinerea examenelor în
afara sesiunii din iarnă pot beneficia de burse pe al doilea semestru al anului universitar, dacă
îndeplinesc criteriile specifice de acordare a acestora la data de 30 martie. Bursele se acordă
începând cu luna următoare datei promovării ultimului examen programat.
Art.17 Studenţii transferaţi de la un program de studiu la altul în cadrul facultăţii, sau la
altă facultate, precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau cu frecvenţă redusă
transferaţi la învăţământul de zi pot primi burse sociale, burse de studiu, burse de merit sau burse
de performanţă începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor), a
proiectelor şi a examenelor de diferenţă stabilite, dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru
a primi bursă, prevăzute în prezentele precizări. Studenţii admişi pentru continuarea studiilor pot
primi bursă de ajutor social, bursă de studiu sau bursă de merit începând cu al doilea semestru al
anului de studii în care au fost înmatriculaţi, cu îndeplinirea condiţiilor de atribuire a burselor.
Art.18 Studenţii cu prelungirea duratei de şcolarizare nu pot primi bursă în anul pe care îl
repetă. Studenţii bursieri care, din motive medicale, au primit prelungire de şcolarizare (repetare
medicală), aflaţi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar
precedent, pot primi bursă de ajutor social, bursă de studiu, bursă de merit sau bursă de
performanţă pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă
din motive medicale şi, respectiv, în funcţie de veniturile nete pe membru de familie, pentru
bursa de ajutor social, dar nu mai mult decât durata normală de şcolarizare.
Art.19 Studenţii care au beneficiat de întrerupere medicală a studiilor, au dreptul la bursă
în anul în care îşi reiau activitatea, în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri.
Studenţii creditaţi au dreptul la bursă de ajutor social, bursă de studiu, bursă de merit sau de
performanţă în semestrul următor promovării examenelor creditate, programate prin planul de
învăţământ, cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentului Regulament.
Art.20 Creditele, respectiv notele obţinute la disciplinele facultative nu se iau în
considerare în calculul punctelor valorice, respectiv mediei pentru acordarea bursei, dar pot fi
folosite pentru departajare în cazul aceluiaşi număr de puncte valorice.
Art.21 Metodologia de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor
de studiu, a burselor de ajutor social şi a bursei de excelenţă „Transilvania” este prevăzută în
Anexa nr.1.
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Art.22 Actele pe baza cărora s-au acordat bursele se depun şi se păstrează la arhiva
universităţii o durată minimă de cinci ani. Pentru acest lucru răspunde Comisia de burse pe
facultate şi responsabilul cu Arhiva universităţii.
Art.23 Bursele de ajutor social, bursele de studiu, bursele de merit sau bursele de
performanţă acordate, pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul facultăţilor pentru
abateri grave de la normele disciplinei universitare, pe baza criteriilor stabilite de fiecare
facultate în parte.
Art.24 Studenţii pot contesta în scris hotărârea de neatribuire a bursei sau de retragere, în
termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea acesteia la avizierul şi pe site-ul facultăţii. Contestaţiile
se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la
depunerea acestora.
Art.25 Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor cu taxă, granturi de studii,
integrale sau parţiale, în cuantumul maxim al taxei de şcolarizare. Aceste granturi se acordă în
ordinea ierarhizării valorice a studenţilor. Granturile se acordă anual pentru fiecare program de
studii şi reprezintă maxim 5% din granturile finanţate de la bugetul de stat pentru acel program
de studii şi an de studii. Consiliile facultăţilor vor face propunerile de granturi, în termen de 15
zile lucrătoare de la începerea anului universitar. Propunerile facultăţilor se centralizează la
Prorectoratul cu studenţii și legătură cu mediul economic și socio-cultural şi sunt prezentate
Consiliului de administraţie pentru analiză și aprobare.
Art.26 Ca o formă de sprijin material, Universitatea Transilvania poate acorda studenţilor
cazaţi în cămine şi care au o situaţie familială economică dificilă, (venitul lunar pe membru de
familie mai mic decât o valoare fixată la începutul fiecărui an universitar, de către Consiliul
pentru probleme sociale studenţeşti) reducere/scutire la plata taxei de cămin. Solicitările, vizate
de secretariatul facultăţii şi însoţite de documente justificative, se depun la Prorectoratul cu
studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural în maxim 4 săptămâni de la data
începerii anului universitar. Nu se vor admite cereri depuse ulterior acestui termen, indiferent
de situaţia socială respectivă. Comitetele studenţeşti de cămine şi Administraţia căminelor
analizează fiecare solicitare în parte şi supune aceste cazuri discuţiei Consiliului pentru probleme
sociale studenţeşti. Lista finală a beneficiarilor se aprobă în Consiliul de Administraţie.
Aprobările pentru reducere/scutire de la plata taxei de cămin sunt valabile numai pe durata
anului universitar în care se acordă.
Art.27 Tot ca o formă de sprijin material, pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale
deosebite (studenţi proveniţi de la casele de copii, studenţi orfani de ambii părinţi sau cei din
plasament familial etc.) Universitatea Transilvania poate acorda, în regim de gratuitate, cazare
lunară şi o masă pe zi, la cantinele studenţeşti, într-un cuantum de până la 15 lei/zi. Consiliul
pentru probleme social- studenţeşti (CO-STUDENT) va analiza fiecare caz în parte şi va decide
în legătură cu studenţii care au nevoie de un astfel de sprijin. În acest sens, propunerea CoSTUDENT va fi înaintată Consiliului de Administrație și aprobată de Senatul universității.
Art. 28 Ajutoarele sociale acordate de Universitatea Transilvania pentru cazare și/sau
masă studenților îndreptățiți să le primească (reduceri/scutiri taxe de cazare și masă), pot fi
condiționate de Conducerea Universității de implicarea studenților în cauză în diferite activități
administrative ale campusului, în funcție de necesități. Activitățile vor fi orientate către
supravegherea consumurilor de utilități, a funcționării instalațiilor, curățeniei (inclusiv curățenia
spațiilor verzi), organizare de conferințe și evenimente ale universității, Podiumul companiilor,
activități specifice căminelor și cantinelor etc. Gestionarea și coordonarea studenților în acest
sens va fi realizată de Prorectoratul Studenți şi legătură cu mediul economic și socio-cultural
împreună cu Direcția General-Administrativă.
Art.29 Pentru acordarea burselor, se constituie, la propunerea Consiliului de Administraţie,
Comisia de burse şi alte forme de sprijin material pe universitate. Din această comisie, fac parte
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Prorectorul cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, secretarul şef al
universităţii, directorul economic, reprezentanţi ai studenţilor şi ai compartimentului juridic al
universităţii. Secretarul comisiei este secretarul prorectoratului cu studenții și legătura cu mediul
economic și socio-cultural.
Art.30 Atribuţiile şi competenţele Comisiei de burse pe universitate:
- supune avizării Consiliului de administraţie, în vederea aprobării în Senat, valoarea
fondului de burse pe universitate, la începutul fiecărui semestru;
- supune avizării Consiliului de administraţie, în vederea aprobării în Senat, cuantumul
burselor, pe categorii, la începutul fiecărui an universitar;
- repartizează fondul de burse pe facultăţi;
- redistribuie facultăţilor sumele rămase neacordate ca burse la nivelul unor facultăţi;
- avizează listele cu studenţi bursieri, pe categorii.
Art.31 La nivelul fiecărei facultăţi, se constituie Comisia de acordare a burselor, cu
aprobarea Consiliului facultăţii. Din această comisie, fac parte prodecanul cu studenţii,
secretarul şef al facultăţii şi reprezentaţi ai studenţilor. Comisia funcţionează pe baza unei
metodologii proprii, care poate cuprinde criterii complementare pentru acordarea burselor, cu
respectarea cadrului legal al acestui regulament. Metodologia se aprobă de Consiliul facultăţii şi
se afişează la avizierul facultăţii şi/sau pe site-ul facultăţii.
Art.32 Atribuţiile şi competenţele Comisiei de burse pe facultate:
- elaborează metodologia proprie de funcţionare şi criteriile complementare de acordare a
burselor;
- repartizează fondul de burse al facultăţii pe programe de studii şi ani de studii;
- stabileşte la începutul fiecărui semestru numărul de burse ce se pot acorda, pe categorii de
burse, conform hotărârilor Senatului universitar;
- verifică documentele justificative pe baza cărora se acordă bursele;
- stabileşte listele cu studenţii bursieri, pe categorii de burse;
- afişează listele cu studenţii bursieri, inclusiv pe site-ul facultăţii;
- arhivează documentele pe baza cărora se acordă bursele;
- răspunde de respectarea Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin
material;
- răspunde de modul în care se realizează atribuirea burselor în cadrul facultăţii.
Prezentul Regalement a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Transilvania
din Braşov din data de 13.07.2012, iar modificările aduse prezentului Regulament au fost
discutate şi aprobate în şedinţele Senatului din data de 23.05.2013, 21.05.2014, 10.12.2014,
30.09.2015 şi 15.01.2016.
Preşedinte SENAT,
Prof. dr. Emil STOICA
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ANEXA 1.
1. BURSE DE PERFORMANŢĂ
1.1. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, cu
performanţe ştiinţifice, cultural artistice sau sportive. Tipurile bursei de performanţă
acordate de Universitatea Transilvania din Braşov pot fi:
a. bursa de performanţă ştiinţifică, atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea
ştiinţifică;
b. bursa de performanţă artistică, atribuită studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea
cultural artistică;
c. bursa de performanţă sportivă, atribuită studenţilor cu performanţe sportive deosebite.
Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al 2-lea de studii, pentru întreg anul
universitar, începând cu data atribuirii prin concurs, la nivelul instituţiei de învăţământ
superior. Aceasta se acordă şi în perioada vacanţelor, inclusiv în perioada vacanţei de vară.
Pentru studenții din anii terminali (licență/master) bursa de performanță se acordă până în
ultima zi a primei sesiuni programate de examene de finalizare a studiilor. (indiferent dacă
studentul participă sa nu la acesta).
Bursele de performanță, indiferent de tipul acestora, se acordă pe baza punctajului cumulat,
cu condiția îndeplinirii a cel puțin unui criteriu de la punctul 1 – Anexa 2.
1.2. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor de performanţă pentru studenţii din Universitatea
Transilvania din Braşov se face în baza Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor
forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat,
cursuri de zi, publicate în H.G. nr. 558/03.1.1998, anexa 2, şi a criteriilor specifice aprobate
de către Consiliului de Administraţie al Universităţii Transilvania din Braşov.
1.3. Bursele de performanţă se acordă în baza deciziei Comisiei de burse pe facultate. Media
minimă pentru ca un dosar să poată fi depus este 9.50. Se va avea în vedere, media obţinută
în anul universitar anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei de
performanţă.
1.4. Pentru fiecare criteriu specificat la Anexa nr. 2, se acordă un număr de puncte. Pentru ca
dosarul unui student să poată fi acceptat pentru concurs este necesar ca acesta să cumuleze
un minim de 100 puncte. Bursele de performanţă se acordă studenţilor, în ordinea
descrescătoare a punctelor realizate, în limita fondurilor alocate.
1.5. Pentru obţinerea bursei de performanţă, studenţii vor întocmi un dosar în care se vor
prezenta rezultatele obţinute (diplome, programe ale simpozioanelor, copii după brevete,
exemplar din lucrare etc.). Se vor lua în considerare numai activitățile/rezultatele aferente
anului universitar anterior solicitării bursei. Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anterior
de bursă de performanţă, se vor lua în considerare numai activităţile desfăşurate de candidat
de la ultima acordare a acestui tip de bursă. Dosarul pentru obţinerea bursei de performanţă
se depune la secretariatul facultăţii la care studentul a solicitat acordarea bursei. Termenul
de depunere a dosarelor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi comunicat studenţilor la
începutul fiecărui an universitar (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia).
1.6. Toate dosarele depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a
facultăţii respective. Comisia de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul
acesteia rezultatul analizei dosarului. Contestaţiile se adresează Prorectoratului cu studenții
și legătura cu mediul economic și socio-cultural şi se depun la Registratura universităţii în
termen de 48 de ore de la afişarea la avizierul facultăţii şi pe site-ul facultăţii a Deciziei
Comisiei de burse pe facultate. Soluționarea contestațiilor se face în termen de maxim 7 zile
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lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a contestațiilor, de către Comisia de burse pe
universitate, rezultatul contestațiilor fiind comunicat Comisiei de burse a facultăţii de unde
provine studentul contestator.

2. BURSE DE MERIT
2.1. Bursele de merit se atribuie, la începutul anului universitar (cu excepţia anul I de studiu,
licenţă şi master), studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar
(care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare) şi care au obţinut rezultate
foarte bune la învăţătură în anul universitar precedent. Numărul minim de puncte valorice pe
care trebuie să-l aibă un student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. Bursele de
merit se acordă în ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar
precedent, până la acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse
a facultăţii.
2.2. Fondurile pentru bursele de merit şi performanţă pe universitate pot reprezenta maxim 30%
din fondul total de burse alocat universităţii. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabili
fondul de burse de merit la nivel de facultate, respectând procentul menţionat mai sus,
aplicat la fondul total de burse al facultăţii respective.
2.3. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar, facultăţile vor atribui bursele de merit,
în ordinea descrescătoare a punctelor valorice, studenţilor integralişti care în sesiunea de
examene din iarnă au obţinut minim 282 puncte valorice şi se încadrează, în ordinea
descrescătoare a punctelor valorice, în limita fondurilor alocate facultăţii. Pentru planurile de
învăţământ cu mai puţin, respectiv mai mult de 30 de credite pe primul semestru la cele 282
de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate din înmulţirea cu 9,50
a numărului de credite în minus, respectiv în plus faţă de 30.
2.4. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/
maternitate, bursele de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele, colocviile,
verificările, proiectele programate în afara concediului medical. Condiţiile de puncte
valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii.
2.5. Studenţii orfani de ambii părinţi sau proveniţi de la casele de copii sau din plasament
familial, cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli
incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat), care au beneficiat pe primul semestru
de bursă de merit şi nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare a cestui tip de bursă, pot
beneficia în cel de-al doilea semestru al anului universitar de bursă de studiu. De asemenea,
bursa de merit acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii
care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate, ca urmare a faptului că au
fost internaţi în spital, ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel
puţin 60 de zile înainte de începerea acesteia.
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3. BURSE DE STUDIU
3.1. Bursele de studiu integrale se atribuie, la începutul anului universitar (cu excepţia anul I de
studiu), studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat universitar (care au
promovat toate examenele din sesiunile anterioare), în ordinea descrescătoare a punctelor
valorice obţinute în anul universitar precedent, până la acoperirea numărului de burse de
studiu stabilit pentru facultatea respectivă, fără a se coborî sub limita de 450 de puncte
valorice.
3.2 Pentru studenţii de anul I, bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru, astfel:
- studenţilor olimpici, înmatriculaţi fără examen de admitere;
- celorlaţi studenţi înmatriculaţi prin concurs de admitere, în ordine descrescătoare a
mediilor de admitere, în limita fondurilor disponibile stabilite de către Consiliul pentru
probleme social studenţeşti .
Bursele de studiu sunt parţiale, în cuantum de 70-75% din valoarea bursei de studiu .
3.2. Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar, facultăţile vor atribui bursele de
studiu, în ordinea descrescătoare a punctelor valorice, studenţilor integralişti care după
sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se încadrează, în
ordinea descrescătoare a punctelor valorice, în limita fondurilor alocate facultăţii. Pentru
planurile de învăţământ cu mai puţin, respectiv mai mult de 30 de credite pe primul
semestru, la cele 225 de puncte valorice se pot scădea sau aduna punctele valorice rezultate
din înmulţirea cu 7,50 a numărului de credite în minus, respectiv în plus faţă de 30.
3.3. Pentru studenţii care în timpul sesiunii de examene din iarnă s-au aflat în concediu medical/
maternitate, bursele de studiu se revizuiesc în funcţie de rezultatele la examenele,
colocviile, verificările, proiectele programate în afara concediului medical. Condiţiile de
puncte valorice se stabilesc proporţional cu rezultatele la aceste examene/colocvii.
3.5. Bursele de studiu acordate la începutul anului universitar studenţilor orfani de ambii părinţi
sau proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, celor suferinzi de boli grave
(aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care necesită
tratament îndelungat) se menţin şi în semestrul al doilea. De asemenea, bursa de studiu
acordată se menţine pe întreaga durată a anului universitar pentru studenţii care nu au avut
posibilitatea de a susţine examenele programate, ca urmare a faptului că au fost internaţi în
spital, ori s-au aflat în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile
înainte de începerea acesteia.
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4. BURSE DE AJUTOR SOCIAL
4.1. Bursele de ajutor social se acordă, la cerere, studenţilor de la programele de licenţă şi
masterat universitar, care şi-au realizat integral activităţile prevăzute în planul de învăţământ
şi au promovat toate examenele. Bursa se menţine în cel de-al doilea semestru al anului
universitar dacă studentul a realizat 150 puncte valorice la examenele programate la sfârşitul
primului semestru al anului universitar curent, pentru studenţii care au beneficiat în primul
semestru de burse de merit, burse de studiu sau burse de ajutor social. Bursele de ajutor
social se acordă, în limita fondurilor alocate, în funcţie de veniturile nete medii lunare ce
revin pe membru de familie, după cum urmează:
a. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;
b. studenţilor orfani de un singur părinte, celor proveniţi din casele de copii, plasament
familial, care nu realizează venituri;
c. studenţilor orfani de ambii părinţi care, conform Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale
nr. 4142 din 10.07.2000, beneficiază de una din categoriile de burse şi de protecţie
socială oferite de învăţământul superior;
d. studenţilor suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având
boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat).
Bursa de ajutor social nu se acordă studenţilor aflaţi în prelungirea duratei de şcolarizare.
4.2. Fondurile pentru bursele sociale pe universitate pot reprezenta maxim 30% din fondul total
de burse alocat universităţii. Comisia de burse a fiecărei facultăţi va stabili fondul de burse
sociale la nivel de facultate respectând procentul menţionat mai sus, aplicat la fondul total de
burse al facultăţii respective.
4.3. Respectând reglementările de la art. 3.1., Comisia de burse a facultăţii poate aproba şi alte
criterii specifice pentru acordarea burselor de ajutor social, ţinându-se seama de întreaga
activitate a studentului pe parcursul anului universitar. Cazurile sociale deosebite vor fi
tratate cu prioritate.
4.4. În semestrul al doilea, pentru studenţii orfanii, pentru cei proveniţi din casele de copii sau
plasament familial, cei suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca
având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat), bursa de ajutor social se
revizuieşte numai din punct de vedere al veniturilor lunare nete pe membru de familie.
4.5. Ajutoarele sociale ocazionale, în cuantumul unei burse lunare de ajutor social, se atribuie
studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din plasament familial şi celor care
realizează venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul minim pe economie pe
ţară, stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat acest tip de bursă. Această
categorie de burse se poate acorda de două ori în decursul unui an universitar (de regulă,
odată pe semestru), la solicitarea studentului, indiferent dacă studentul mai beneficiază de
altă categorie de bursă şi se încadrează în criteriile de acordare a burselor de ajutor social.
4.6. Ajutoarele sociale ocazionale de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de
ajutor social studentei (studentului) al cărui soţ (soţie) nu realizează venituri.
4.7. Ajutorul social în caz de deces se poate acorda studentului(ei) pentru decesul unui membru
al familiei (soţ, soţie, copil) sau familiei în situaţia decesului studentului(ei). Suma care se
atribuie în caz de deces este stabilită de către Consiliul de Administraţie.
4.8. Pentru a putea obţine bursă de ajutor social de studiu sau ajutorul social ocazional prevăzut
la art. 4.5., studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din care fac parte o declaraţie tip de
venituri, însoţită de documente doveditoare. Depunerea documentelor se face în primele
două săptămâni ale fiecărui semestru din anul universitar respectiv. Declararea veniturilor se
face de solicitant, pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în
declaraţii. Venitul mediu net pe membru de familie se calculează astfel: se cumulează toate
veniturile nete obţinute de membrii familiei în cele trei luni, se împarte la trei (numărul de
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luni) şi apoi la numărul de membri ai familiei, inclusiv cei aflaţi în întreţinere. Documentele
necesare sunt următoarele:
a. studenţii a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie vor depune următoarele
acte:
1. documente justificative privind veniturile părinţilor (adeverinţe din care să rezulte
veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui părinte şi, eventual, ale
studentului /studentei, cupoane de pensie, copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia
de pensie alimentară, adeverinţă de şomaj, venituri din concedii medicale pentru
sarcină şi lehuzie, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, alocaţii de
stat pentru copii etc.);
2. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu realizează nici un
venit, dată la notar sau la primăria localităţii unde îşi are domiciliul;
3. copii ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere, după caz ale membrilor
familiei (părinţi şi ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor);
4. adeverinţe de elev sau student, cursuri de zi pentru membrii familiei care urmează o
formă de învăţământ;
5. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria
localităţii unde îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei,
care nu urmează o formă de învăţământ şi nu obţin venituri proprii;
6. în cazul orfanilor de un părinte, copie a certificatului de deces al părintelui decedat,
plus adeverința/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș;
7. adeverinţă de la primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete
obţinute din activităţi de exploatare a proprietăților personale ale studentului şi ale
familiei: terenuri agricole, creşterea animalelor, chirii etc.;
8. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute
din activităţi autorizate;
9. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că el şi familia nu
mai au şi alte venituri decât cele declarate.
b. studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele acte:
1. documente din care să reiasă veniturile proprii, dacă este cazul;
2. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu mai are şi alte
venituri decât cele declarate;
3. copii ale certificatelor de deces ale părinţilor.
c. studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial vor depune următoarele
documente:
1. documente justificative privind situaţia lor: adeverinţe din care să rezulte că
solicitantul provine dintr-o casă de copii sau copie a hotărârii judecătoreşti din care
rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
2. documente din care să reiasă veniturile proprii, după caz: cupoane sau adeverinţă
pentru alocaţia de plasament, adeverinţă de salariu net etc.;
3. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu mai are şi alte
venituri decât cele declarate.
d. studenţii suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca având boli
incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) vor depune următoarele
documente:
certificat medical eliberat de un medic specialist, în care se va menţiona în mod
obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate la art.12 din Anexa
2 a HG nr.558/1998; certificatul medical se vizează la Dispensarul studenţesc.
e. Pentru studenţii care au împlinit 26 de ani şi urmează studii de licenţă sau master,
veniturile se calculează luând în considerare doar veniturile personale ale acestora.
f. Pentru studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani, veniturile se calculează
astfel:
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1. În cazul în care ambii soţi sunt studenţi şi nu realizează venituri, venitul lunar mediu
net se calculează ca medie a veniturilor lunare medii nete ale celor două familii din
care provin cei doi studenţi (vezi al. a.);
2. În cazul în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu realizează venituri, venitul
lunar mediu net se calculează ca medie între venitul net al membrului de familie care
realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine studentul care nu
realizează venituri;
3. În cazul în care ambii soţi au venituri, venitul lunar mediu net se calculează ca medie
între veniturile celor doi soţi.
g. La calcularea venitului mediu net pe membru de familie nu se iau în considerare alocaţii
cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, cum ar fi: ajutorul social, ajutorul
pentru încălzirea locuinţei, alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate sau
veniturile familiei care are copii în plasament, în cazul solicitantului aflat în plasament.
h. Pentru părintele plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile
de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii
pentru care este obţinut venitul. Documentele justificative vor fi traduse în limba română
de către un traducător autorizat.
4.9. Ajutoarele sociale care se acordă ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate de Comisia
de burse a facultăţii la care studentul solicită acordarea bursei, pe baza următoarelor
documente:
1. pentru bursa de ajutor social în caz de maternitate: copie a certificatul de naştere al
copilului, copie a certificatului de căsătorie şi declaraţie pe propria răspundere a
solicitantului din care să reiasă că nu realizează venituri;
2. pentru bursa de ajutor social în caz de deces: copie a certificatului de căsătorie, copie a
certificatului de deces şi declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să
reiasă că nu realizează venituri.
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5. BURSA DE EXCELENŢĂ TRANSILVANIA
5.1. Bursa de excelenţă TRANSILVANIA se acordă o singură dată într-un an universitar, într-o
singură tranşă, studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi masterat cu rezultate
notabile la nivel naţional şi internaţional obţinute în ultimele 12 luni. Bursa de excelenţă
TRANSILVANIA se atribuie prin competiţie, studenţilor cu rezultate deosebite în cercetarea
ştiinţifică sau activitatea cultural-artistică precum şi studenţilor cu performanţe sportive.
5.2. Pentru obţinerea bursei de excelenţă, studenţii vor întocmi un dosar în care se vor prezenta
rezultatele obţinute (diplome, copii după brevete etc.) conform anexei 3. Se vor lua în
considerare numai activităţile desfăşurate de candidat în anul universitar curent. Dosarul
pentru obţinerea bursei de excelenţă se depune la Prorectoratul cu studenții și legătura cu
mediul economic și socio-cultural. Termenul de depunere a dosarelor este luna iunie.
5.3. Toate dosarele depuse vor fi analizate de Comisia de burse pe universitate. Comisia de burse
pe universitate nominalizează câştigătorul competiţiei, rezultatul fiind aprobat de Consiliul
de Administraţie. Rezultatele competiţiei se afişează pe site-ul Universităţii. Contestaţiile se
adresează Prorectoratului cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural şi se
depun la Registratura universităţii în termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul
universităţii a Hotărârii Consiliului de Administraţie. Soluționarea contestațiilor este de
competenţa Consiliului de Administrație, răspunsul la contestație urmând să fie afișat pe
site-ul universităţii în maxim 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de depunere a
contestațiilor.
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ANEXA 2.
I. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică
1. Premii la concursuri profesionale; activitatea de cercetare și lucrări publicate
1.1 Premii la concursuri profesionale
– Naţional/internațional
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune

40 puncte
30 puncte
20 puncte
10 puncte

– Local
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune

20 puncte
15 puncte
10 puncte
5 puncte

1.2 Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate
1.3 Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară
1.4 Lucrări prezentate şi publicate în volume din străinătate
1.5 Lucrări prezentate şi publicate în volume din ţară
1.6 Cărți publicate
1.7 Contract de cercetare ştiinţifică/director
1.8 Contract de cercetare ştiinţifică/membru

50 puncte
30 puncte
25 puncte
15 puncte
30 puncte
60 puncte
30 puncte

2. Organizarea manifestărilor științifice și burse obținute prin concurs
2.1 Organizare de manifestări ştiinţifice internaţionale
2.2 Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale
2.3 Organizare de manifestări ştiinţifice locale
2.4 Bursă în străinătate obţinută prin concurs

30 puncte
20 puncte
10 puncte
40 puncte

3. Media candidatului în anul anterior
9.50 - 9.60 :
9.61 - 9.80 :
9.81 - 10.00:

20 puncte
30 puncte
40 puncte

II. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă artistică (se acordă pentru rezultatele de
performanţă obţinute în domeniul cultural artistic).
1. Premii la concursuri profesionale; activitatea de cercetare și lucrări publicate
1.1 Premii la concursuri profesionale
Naţional/internațional
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune
Local
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune

60 puncte
40 puncte
20 puncte
10 puncte
30 puncte
20 puncte
10 puncte
5 puncte
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1.1 Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate
1.2 Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară
1.3 Lucrări prezentate şi publicate în volume din străinătate
1.4 Lucrări prezentate şi publicate în volume din ţară
1.5 Cărți publicate
1.6 Contract de cercetare ştiinţifică/director
1.7 Contract de cercetare ştiinţifică/membru

50 puncte
30 puncte
25 puncte
15 puncte
30 puncte
60 puncte
30 puncte

2. Organizarea manifestărilor culturale și burse obținute prin concurs
2.1 Organizare de manifestări culturale internaţionale
2.2 Organizare de manifestări culturale naţionale
2.3 Organizare de manifestări culturale locale
2.4 Bursă în străinătate obţinută prin concurs

30 puncte
20 puncte
10 puncte
40 puncte

III. Punctaj pentru obţinerea bursei de performanţă sportivă (se acordă pentru rezultatele de
performanţă obţinute în domeniul sportiv).
1. Premii la competiții sportive; activitatea de cercetare și lucrări publicate
1.1 Premii la concursuri sportive
– Naţional/internațional
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune

40 puncte
30 puncte
20 puncte
10 puncte

– Local
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune

20 puncte
15 puncte
10 puncte
5 puncte

1.2 Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate
1.3 Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară
1.4 Lucrări prezentate şi publicate în volume din străinătate
1.5 Lucrări prezentate şi publicate în volume din ţară
1.6 Cărți publicate
1.7 Contract de cercetare ştiinţifică/director
1.8 Contract de cercetare ştiinţifică/membru

50 puncte
30 puncte
25 puncte
15 puncte
30 puncte
60 puncte
30 puncte

2. Organizarea manifestărilor sportive și burse obținute prin concurs
2.1 Organizare de manifestări sportive internaţionale
2.2 Organizare de manifestări sportive naţionale
2.3 Organizare de manifestări sportive locale
2.4 Bursă în străinătate obţinută prin concurs

30 puncte
20 puncte
10 puncte
40 puncte

3. Component al loturilor naționale

50 puncte

4. Component al loturilor de divizie
Divizia A:
Divizia B:
Alte divizii:

40 puncte
30 puncte
20 puncte
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ANEXA 3.
Criterii pentru obţinerea Bursei de excelenţă TRANSILVANIA
1.1. Brevet de inventive/inovație – 100 puncte;
1.2. Premii la concursuri profesionale naţionale sau internaţionale (premiul I 50 puncte,
premiul II – 40 puncte, premiul III - 30 puncte, menţiune – 20 puncte);
1.3. Premiul obţinut la un concurs cultural-artistic de nivel naţional sau internaţional
(premiul I – 50 puncte, premiul II – 40 puncte, premiul III – 30 puncte, menţiune – 20
puncte);
1.4. Participarea la evenimente culturale naţionale sau internaţionale de prestigiu
(individual sau în colectiv - 20 puncte/eveniment);
1.5. Participare la competiţii de nivel internaţional (mondial, olimpic, european, balcanic –
20 puncte/competiție);
1.6. Locul I obţinut la campionate naţionale altele decât cele universitare – 40 puncte;
1.7. Lucrări publicate în reviste ISI cu SRI – 100 puncte;
1.8. Premii obţinute în mod individual la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau
sportive, la nivel internațional (premiul I – 50 puncte, premiul II – 40 puncte, premiul
III – 30 puncte);
1.9. Premii obţinute în mod individual la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau
sportive, la nivel naţional (premiul I – 30 puncte, premiul II – 20 puncte, premiul III –
10 puncte);
1.10. Participarea cu lucrare la conferinţe de specialitate – 20 puncte.
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