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Anexa 14 
 

NORME 
CU PRIVIRE LA ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE 

SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENłII ŞI CURSANłII DIN 
ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT, CURSURI DE ZI, STUDII FĂRĂ 

TAXĂ ŞI STUDII CU TAXĂ PE ANUL UNIV. 2006 - 2007 
 
 
 

 
1. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenŃilor din învăŃământul superior 

de stat, cursuri de zi, studii fără taxă şi studii cu taxă, în funcŃie de rezultatele obŃinute 
la învăŃătură (integralişti), iar cursanŃilor de la învăŃământul postuniversitar, bursele se 
acordă prin concurs. Bursele de ajutor social se acordă la cerere, în funcŃie de situaŃia 
materială  a familiei studentului. 
Pot primi burse numai studenŃii care au efectuat activităŃile universitare în 
conformitate cu planurile de învăŃământ, regulamentul de credite transferabile al 
UniversităŃii, regulamentul activităŃilor profesionale studenŃeşti şi în baza criteriilor 
generale stabilite de H.G.R. nr. 558/98, a prevederilor legii nr.441/2001 şi a criteriilor 
specifice stabilite de facultăŃi, în limita fondurilor repartizate. 

2. Bursele de merit, bursele de studiu şi bursele de ajutor social se atribuie studenŃilor pe 
durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităŃi practice, examen de 
licenŃă sau absolvire), în conformitate cu planul de învăŃământ, cu excepŃia 
vacanŃelor. 
Bursele nu se atribuie semestrial, ci anual, (cu excepŃia vacanŃelor). 
Bursele nu se atribuie studenŃilor pe perioada în care aceştia sunt plecaŃi în străinătate, 
dacă motivul plecării nu este de natură academică.   
Bursele se atribuie şi pe perioada vacanŃelor,  dacă studenŃii bursieri sunt orfani de 
ambii părinŃi, dacă provin din case de copii sau din plasament familial, ori sunt 
bolnavi T.B.C. şi se află în evidenŃa unităŃilor medicale, suferă de diabet, boli 
maligne, sindromuri de malabsorbŃie grave, insuficienŃe renale cronice, astm bronşic, 
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, sunt infestaŃi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită 
anchilozantă sau reumatism articular acut. 
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3. StudenŃii care urmează concomitent două specializări în instituŃii de învăŃământ 
superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre 
instituŃii, cu condiŃia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă, să nu 
depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare, la specializarea 
de la care urmează să beneficieze de bursă. 
AbsolvenŃii cu diplomă de licenŃă care urmează o a doua specializare la studii fără 
taxă sau cu taxă, precum şi studenŃii reînmatriculaŃi la studii fără taxă care şi-au 
promovat toate diferenŃele, pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiŃia ca 
numărul total al anilor în care beneficiază de bursă, să nu depăşească numărul anilor 
de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare, la specializarea de la care urmează să 
beneficieze de bursă. 

4. StudenŃii transferaŃi la altă facultate, precum şi studenŃii de la învăŃământul ID şi IFR, 
transferaŃi la învăŃământul de zi, pot primi burse începând cu anul următor datei de 
promovare a verificărilor (colocviilor), a proiectelor şi examenelor de diferenŃă 
stabilite, dacă îndeplinesc condiŃiile de şcolaritate pentru a primi burse. 

5. StudenŃii care se află în anul de graŃie regulamentar, în acest an nu pot primi burse. 
StudenŃii bursieri care, din motive medicale repetă anul (prelungire de şcolaritate), 
dovedind cu acte că au fost bolnavi şi în imposibilitatea de a frecventa cursurile pe o 
durată mai mare de 2 luni, din care cel puŃin 20 zile consecutiv, pot primi bursă pe 
baza mediei realizate în anul de studiu anterior celui pe care îl repetă din motive 
medicale, cu condiŃia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă, să nu 
depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare. 

6. În vederea acordării burselor, la nivelul universităŃii se va constitui o comisie de 
atribuire a burselor, din care fac parte: rectorul – preşedinte, prorectori, cancelarul 
universităŃii, juristul universităŃii, contabilul şef, secretarul – şef al UniversităŃii, 
secretarul rectorat care se ocupă de burse, studenŃi şi alŃi membri desemnaŃi de 
preşedintele comisiei. 
La fiecare facultate se constituie o comisie de atribuire a burselor, din care fac parte: 
decanul sau delegatul acestuia – ca preşedinte, cadre didactice, secretarul – şef 
(secretarul facultăŃii), studenŃi. 
Comisia de atribuire a burselor la nivelul facultăŃii, face propuneri de atribuire 
nominală a burselor de merit, de studiu şi de ajutor social, întocmind tabele nominale 
în ordinea descrescătoare a mediilor  şi le prezintă spre aprobare biroului consiliului 
profesoral. 
Comisia de atribuire a burselor la nivelul universităŃii repartizează fondurile fiecărei 
facultăŃi proporŃional cu numărul de studenŃi de la cursurile de zi, studii fără taxă, 
(învăŃământ universitar de scurtă durată, învăŃământ universitar de lungă durată şi 
studii aprofundate), în limita fondurilor repartizate universităŃii de către M.E.C. şi 
confirmă propunerile nominale pentru bursele de merit, de studiu şi de ajutor social de 
la facultăŃi. 
Fondurile provenite de la bugetul de stat pot fi completate cu fonduri provenite din 
venituri proprii. 

7. Comisia de atribuire a burselor la nivelul facultăŃii, face propuneri de atribuire 
nominală a burselor de merit, de studiu şi de ajutor  social (tabele nominale), în 
ordinea descrescătoare a mediilor. 
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StudenŃii pot contesta în scris hotărârea Biroului Consiliului facultăŃii, în termen de 3 
zile lucrătoare de la afişarea tabelelor nominale de acordare a burselor. 
ContestaŃiile se rezolvă de către Comisia de atribuire a burselor la nivelul 
universităŃii, în termen de cel mult 10 zile de la depunerea contestaŃiei. 
Cuantumurile  burselor de merit, studiu şi ajutor social vor fi stabilite de fiecare 
facultate din cadrul universităŃii, în funcŃie de fondul repartizat. 

8. BURSA DE MERIT se acordă în următoarele cazuri: 
a) studenŃilor din învăŃământul universitar care în anul precedent au obŃinut rezultate 

deosebite la învăŃătură, conform criteriilor specifice elaborate de facultate, precum şi 
studenŃilor din anul I care au intrat fără examen de admitere, deoarece au obŃinut într-
unul dintre ultimii doi ani distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale; 

b) studenŃilor cu performanŃe ştiinŃifice – bursa de performanŃă – se atribuie începând cu 
anul al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii. Bursa 
de performanŃă este o bursă de merit atribuită prin concurs, la nivelul universităŃii; 

c) studenŃilor cu performanŃe cultural – artistice deosebite – bursa de performanŃă  
artistică – celor cu performanŃe sportive – bursa de performanŃă sportivă. 

9. BURSA DE STUDIU se va acorda studenŃilor integralişti de la învăŃământul 
universitar şi cursanŃilor învăŃământului de studii aprofundate şi masterat, dacă la 
concursul de admitere sau în anul precedent au realizat cel puŃin media stabilită 
pentru specializarea respectivă. 

10. BURSA DE AJUTOR SOCIAL se acordă: 
a) studenŃilor 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 de 330 (RON) lei. 
b) studenŃilor orfani de ambii părinŃi, celor proveniŃi din casele de copii sau plasament 

familial, care nu realizează venituri; 
c) studenŃilor bolnavi de T.B.C. care se află în evidenŃa unităŃilor medicale, celor care 

suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbŃie grave, insuficienŃă renală 
cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă, boli imunologice, cei infestaŃi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 
spondilită anchilozantă sau reumatism articular. 

d) studenŃilor orfani, celor proveniŃi din casele de copii sau plasament familial, care nu 
realizează pe ultimele trei luni un venit  lunar net mediu pe membru de familie mai 
mare decât salariul minim pe economie. 
Bursa de ajutor social se poate acorda studenŃilor care nu beneficiază de bursă de 
merit sau bursă de studiu. 
Pentru obŃinerea bursei de ajutor social, studenŃii depun la secretariatul facultăŃii, în 
termenul stabilit, o cerere, însoŃită de acte doveditoare ale dreptului de acordare a 
bursei de ajutor social. 
În cazul studenŃilor căsătoriŃi, se vor lua în calcul la acordarea bursei de ajutor social, 
veniturile realizate de către aceştia (fără a se lua în calcul veniturile părinŃilor sau ale 
susŃinătorilor legali). 

11. Bursa  de ajutor social se poate acorda şi ocazional în cuantumuri cel puŃin egale cu 
bursa minimă, stabilite de Senatul universităŃii, indiferent dacă studentul mai 
beneficiază de altă categorie de bursă, astfel: 
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a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenŃilor 
orfani de ambii părinŃi, studenŃilor defavorizaŃi social, studenŃilor proveniŃi din casele 
de copii sau din plasament familial sau din încredinŃare, a căror familie nu realizează 
pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 
75% din salariul minim pe economie. Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda 
de două ori în decursul unui an universitar, la solicitarea studentului, indiferent dacă 
studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă; 

b) bursa de ajutor social de maternitate, se acordă studentei sau studentului a cărui soŃie 
nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie 
şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei  copilului nou-născut; 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, se poate acorda pentru decesul unui 
membru al familiei studentului(ei) (soŃ, soŃie, copii),  sau în caz de deces al 
studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă) cu soŃie/soŃ care nu realizează venituri. 
Suma care se atribuie în caz de deces este stabilită de către Biroul senatului 
universităŃii. 

 
12. Prezentele norme se actualizeaza anual în baza reglementarilor M.Ed.C. 

 
RECTOR, 

Prof.univ.dr. Victor CIUPINA 


