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În atenția studenților! 
 

BURSE 2022/2023 
 
BURSELE SE VOR RIDICA LUNAR DE CĂTRE STUDENŢI PRIN INTERMEDIUL 

CARDURILOR PENTRU STUDENȚI, DE LA BANCOMATELE BRD. 

PENTRU A OBŢINE CARDUL, STUDENTUL TREBUIE SĂ DEPUNĂ CEREREA TIP 

COMPLETATĂ, ÎMPREUNĂ CU O COPIE DUPĂ BULETINUL DE IDENTITATE ŞI DUPĂ 

CARNETUL DE STUDENT, LA BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE, STRADA 

CĂLĂRAŞILOR NR. 11, SAU LA ORICE ALTĂ FILIALĂ BRD. 

DUPĂ OBŢINEREA CARDULUI, STUDENTUL VA PREZENTA EXRASUL CU NUMĂRUL 

DE CONT LA SECRETARIATUL UNIVERSITĂŢII. BURSELE SE VOR PUTEA RIDICA NUMAI 

PRIN INTERMEDIUL CARDULUI. 

 
BURSELE, INDIFERENT DE CATEGORIE, SE ACORDĂ PE TOATĂ DURATA ANULUI 

UNIVERSITAR (12 LUNI; la anii terminali până la sfârșitul sesiunii examenelor de finalizare) 
 

TIPURI DE BURSE: 

- BURSA DE PERFORMANȚĂ – 700 lei/lună – pe bază de cerere pentru studenți cu rezultate academice 

deosebite, rezultate excepționale în creația artistică sau pentru implicarea în activități extracurriculare – 

cu acte doveditoare 

- BURSA DE MERIT – 650 lei/lună – pe baza rezultatelor la învățătură 

- BURSA SOCIALĂ – 600 lei/lună – pe bază de cerere cu acte doveditoare 

- BURSA RECTORULUI – 650 lei/lună – pe bază de cerere cu acte doveditoare 
 

- Pentru acordarea BURSELOR SOCIALE nu sunt prevăzute criterii academice, în afara celui de 
promovabilitate. 

- Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani. 

(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la împlinirea vârstei 
de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor 
familiei aflate în grija studentului soție, copii dacă este cazul. 
(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ținând 
cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție 
etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu se poate declara venit nul. 

 PENTRU OBŢINEREA BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL PE ANUL UNIVERSITAR 
2022/2023, STUDENŢII INTERESAŢI VOR PREZENTA: 

 

a) Cerere tipizată, cu declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea actelor depuse; 

b) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale: 

 ADEVERINŢE, DIN CARE SĂ REIASĂ VENITUL NET MEDIU LUNAR CE REVINE PE MEMBRU DE FAMILIE 
(ADEVERINŢE DE SALARIZARE ŞI ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ DIN RAZA DE 
DOMICILIU),  



 CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE FRAŢILOR AFLAŢI ÎN ÎNTREŢINEREA FAMILIEI (SAU ADEVERINŢE CĂ SUNT 
ELEVI, STUDENŢI),  

 CUPONUL DE PENSIE SAU DE ŞOMAJ PENTRU PĂRINŢII AFLAŢI ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE,  

 DECLARAŢIE NOTARIALĂ PENTRU MAMELE CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI (SUNT CASNICE). 

 
În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria 
răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru; 
 

c) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru 
acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat 
cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta 
socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate; 

d) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul; 

e) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte 
evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul  - dacă e cazul - și care se 
încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b). 

 

TOATE ACESTE DOCUMENTE TREBUIE SĂ REFLECTE STAREA MATERIALĂ A 

FAMILIEI REFERITOARE LA LUNILE IULIE, AUGUST ȘI SEPTEMBRIE 2022. 
 

-  În categoria burselor speciale, rectorul universităţii poate acorda câte una sau două 
burse/secţie,  numite BURSA RECTORULUI, în valoare de 650 lei/lună, din venituri proprii. Bursa 
poate fi solicitată de toţi studenţii  universităţii, inclusiv doctoranzii. Criteriile care se pot lua în 
considerare sunt: 

1. rezultatele la învăţătură (performanţele şcolare, activitatea de creație artistică); 
2. situaţia socială; 
3. alte criterii (au obținut performanțe cultural-artistice deosebite, sau pentru implicarea în 

activități extracurriculare și de voluntariat, etc.). 
Pentru evitarea conflictelor de interese, studenții salariați ai Universității nu pot beneficia de 

acest tip de bursă. 
Cererile studenţilor interesaţi vor fi depuse la secretariatul universităţii. 

 

DEPUNEREA CERERILOR:                                                     

Joi și vineri - 13 și 14 octombrie 2022, între orele 9.00 - 13.00 

COMPLETAREA A DOSARELOR: 

Vineri, în data de 21 octombrie 2022, între orele 9.00 - 13.00 
 
ANUNȚUL ESTE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE MINISTERULUI EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘI CU 

REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL 

STUDENȚILOR LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ, 

 

ÎN CAZUL NEPREZENTĂRII DOSARELOR COMPLETE LA TERMENUL DAT, BURSELE SOCIALE NU SE 

ACORDĂ. 

 

    Secretar şef, 

                 Bordi Aliz 

http://lege5.ro/Gratuit/ge2tcojrge3q/criteriile-generale-de-acordare-a-burselor-%C8%99i-a-altor-forme-de-sprijin-material-pentru-studen%C8%9Bii-%C8%99i-cursan%C8%9Bii-din-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-superior-de-stat-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-cu-frecven%C8%9B%C4%83-din-27022017?pidp=191956695&d=2017-03-03#p-191956695

