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În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, art.
12, 204, 205, 223 și 238 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu
Ordinul nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017, privind stabilirea Criteriilor generale de
acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din
învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, cu Ordinul ministrului
educației naționale nr. 4104/21.06.2017 privind modificarea și completarea Anexei la
Ordinul MEN nr. 3392/27.02.2017, cu Ordinul de Ministru nr. 4366/13.07.2017,
privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul MEN nr. 3392/27.02.2017,
Senatul universităţii adoptă prezentul REGULAMENT:
Art. 1.
(1) Universitatea de Arte din Târgu-Mureș acordă studenților: burse pentru
stimularea performanței academic: burse de merit și de performanță, burse sociale,
burse sociale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare și
postuniversitare în țară/străinătate, burse «Merit olimpic internațional» (c.f. Legii nr.
235/2010) din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale; bursa de studiu pentru
studenţii cu domiciliul în mediul rural, în conformitate cu H.G. nr. 769/2005 și cu
Normele metodologice de aplicare ale acesteia (în măsura alocării fondurilor de către
ministerul de resort) și alte forme de sprijin material.
(2) Statul susține studenții cu rezultate remarcabile în activități culturale și sportive,
prin acordarea de burse, denumite în continuare burse speciale.
(3) Operatorii economici, organizații nonguvernamentale sau persoane
fizice/persoane juridice pot oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin
studenților, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(4) Studenții pot beneficia și de alte burse, finanțate din veniturile proprii ale
instituțiilor de învățământ superior și din alte forme legal constituite.
Art. 2.
(1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar
(12 luni).
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(2) Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din
fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea
cetățenia, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei
acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conform
cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de
învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din
alte surse.
(3) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență
sau de master care beneficiază de orice tip de busă, li se va/vor acorda același
tip de bursă /burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor adică sesiunea iulie 2020, conform structurii anului universitar.

I. Criterii generale de acordare a burselor
Art. 3.
(1) Bursele pentru stimularea performanței, acordate din fonduri de la bugetul de
stat, sunt burse de merit și de performanță și se acordă studenților din
învățământul superior de stat, înmatriculați la programe de studii universitare
cu frecvență.
Acestea se distribuie astfel:
(2) I. Bursele de performanță se vor acorda pe baza cererilor depuse de către
studenți, însoțite de documente justificative. Comisiile de acordare a burselor
vor decide pe baza rezultatelor academice deosebite, rezultate excepționale în
creația artistică sau pentru implicarea în activități extracurriculare ale
studenților. Bursa poate fi solicitată de toţi studenţii universităţii. Cuantumul
lunar al bursei de performanță este 700 lei/lună.
(3) II. Bursele de merit se vor acorda studenţilor care în anul universitar
precedent sau în semestrul I au realizat o medie generală de cel puţin 9.00
(nouă) sau au obţinut la examenul de admitere o medie generală de cel puţin
8.50 (opt 50/100).
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(4) În fiecare grupă de studiu au dreptul să primească bursă de merit un număr de
până la 10% din numărul locurilor bugetare din grupa respectivă, dar minim 1
student/grupă.
(5) Cuantumul lunar al bursei de merit este de 650 lei.
(6) În cazuri de egalitate a mediilor generale, pentru departajarea studenţilor în
vederea stabilirii nominale a bursierilor, comisia va avea în vedere notele
obţinute la disciplinele de specialitate sau, în continuare, la disciplinele
fundamentale (la studii de licență), respectiv notele obținute la disciplinele de
aprofundare, au în continuare la disciplinele de sinteză (la studii de masterat).
Dacă egalitatea se menţine, se va avea în vedere media semestrului / anului
precedent. În caz de egalitate a mediilor obținute la examenul de admitere,
comisia va avea în vedere media examenului de bacalaureat / licență.
(7) Bursele prevăzute la alin. (2), (3) au rolul de a recompensa studenții pentru
rezultate academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități
extracurriculare și de voluntariat.
(8) Bursele de performanță, de merit, respectiv bursele rectorului și bursele
sociale se atribuie studenţilor pe toată durata anului universitar (12 luni).
(9) Pot primi burse de performanță și burse de merit numai studenţii care au
efectuat integral activităţile universitare în conformitate cu planurile de
învăţământ, respectiv studenţii care nu au restanţe la data de 1 octombrie
2020.
Art. 4.
(1) Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt: burse
sociale și burse sociale ocazionale. Acestea sunt acordate în limita fondurilor de la
bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcție de situația socioeconomică a familiei
studentului și a criteriilor generale stabilite prin prezentul regulament.
(3) Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru
studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și
celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea
parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși.
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Art. 5.
(1) Beneficiarii burselor sociale sunt:
a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru
acordarea bursei sociale;
b) studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică,
astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie
gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice
(hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau
bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism
articular și cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în
considerare;
c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea
semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai
mare decât salariul de bază minim net pe economie.
(2) Bursele sociale se atribuie studenţilor pe toată durata anului universitar (12 luni).
(3) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de
ani.
(4) Pentru acordarea burselor sociale nu sunt prevăzute criterii academice, în afara
celui de promovabilitate.
Art. 6.
(1) În cazul burselor sociale, cuantumul se stabilește pornind de la cuantumul minim
propus anual de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
(CNFIS), ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de
masă și cazare.
(2) Cuantumul lunar al bursei sociale, stabilit de Senat, la propunerea Consiliului de
administrație, este 600 lei.
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Art. 7.
(1) Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și
de următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de
altă categorie de bursă:
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se
poate acorda studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a
dispus ca măsură de protecție plasamentul, studenților defavorizați din punct de
vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii
cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de
familie din salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se poate
acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar;
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât
salariul de bază minim net la nivel național și constă într-o bursă pentru naștere și
lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou- născut, care se
acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru
decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înțelege
soț, soție, copil (în cazul studenților care au împlinit vârsta de 26 de ani) sau părinte
(în cazul studenților sub 26 de ani). În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă),
căsătorit(ă) cu soție/soț care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul
I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
(2) Cuantumul acestor burse este egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.
Art. 8.
(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, luând în calcul:
a) veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
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b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de
invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare;
c) venituri obținute din activități agricole conform prevederilor
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr.

d) alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația
de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
f) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
g) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate
din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu
excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea
copilului bolnav;
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
i) drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen
redus, studenții și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională,
ordine publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților
și soldaților concentrați sau mobilizați;
j) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul Ordonanței
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de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile
familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
k) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
(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.
Art. 9.
În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele
documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile
de burse oferite:
a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. 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;
b) 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;
c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este
cazul;
d) 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 și
care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b).
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Art. 10.
(1) În categoria burselor speciale, rectorul universităţii poate acorda, pe
semestru, 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 până la
data stabilită prin afişare la avizier.
Art. 11.
(1) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotărâre a
senatului, la propunerea Consiliului de administrație, ca urmare a consultării cu
reprezentanții studenților, inclusiv a organizațiilor studențești reprezentative din
universitate.
(2) Cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit
atribuită în instituția de învățământ respectivă. Cuantumul bursei de merit este mai
mare decât cuantumul bursei sociale.
Art. 12.
(1) Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a burselor, de la bugetul
de stat, se fac publice prin afișarea pe pagina web și la sediul universității, la începutul
anului universitar.
(2) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea
obținerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul și la avizierul universității
cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.
(4) Procedura de acordare a burselor va include prevederi speciale privind
modalitatea de contestație, perioada pentru depunerea acestora și responsabilul de
rezolvarea contestațiilor înregistrate privind modul de atribuire al burselor.
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Art. 13.
În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru
obținerea unei burse pentru ajutor social, universitatea va sesiza organele de anchetă
competente și vor proceda la sancționarea studentului, în funcție de gravitatea faptei.

II. Dispoziții finale
Art. 14.
(1) Studenții pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licență,
pentru un singur program de master.
(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar
are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o
perioadă mai îndelungată de timp.
(3) Prin excepție de la alin. (2), pot primi și orice alt tip de bursă reglementat în
prezentul regulament studenții care beneficiază de: a) bursă socială, b) bursă socială
ocazională, c) suport financiar ERASMUS.
(4) Studenții care se încadrează în prevederile alin. (3) și care au dreptul să primească
atât bursă de performanță, cât și bursă de merit trebuie să opteze pentru una dintre
ele, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o
perioadă mai îndelungată de timp.
(5) Bursele se vor ridica lunar de către studenţi prin intermediul cardurilor de tip
“Cardul 10” 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 în termen de 14 zile de la afișarea listei bursierilor. Bursele
se vor putea ridica numai prin intermediul cardului.
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Studenții beneficiari de burse, care nu prezintă extrasul de cont în termen de
maxim 60 de zile de la afișarea listei bursierilor, vor pierde bursa.

Art. 15.
Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la
bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, 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 și accesul la burse din alte surse.
Art. 16.
(1) Studenții care urmează concomitent două specializări în instituții de învățământ
superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una
dintre instituții, cu condiția ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de
bursă să nu depășească numărul semestrelor de studiu prevăzute ca durată de
școlarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
(2) Absolvenții cu diplomă de licență care urmează o a doua specializare sau studenții
reînmatriculați pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiția ca
numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă să nu depășească numărul
semestrelor de studiu prevăzute ca durată de școlarizare la specializarea de la
care urmează să beneficieze de bursă.
(3) Verificarea exactității situației studentului pentru încadrarea în prevederile art. 16,
alin. (1)-(3) se face pe baza Fișei de încriere, a actelor doveditoare și a declarației
pe proprie răspundere a studentului.
(4) Cetăţenii străini, bursieri ai statului român, pot beneficia de burse pe toată
perioada anului universitar în conformitate cu structura anului universitar, cu
excepţia vacanţei de vară. Cuantumul burselor pentru cetăţenii străini se
stabileşte şi se modifică prin hotărâri ale Guvernului României.
Art. 17.
(1) Comisia de burse pe Universitate are următoarele responsabilități:
1. propune actualizări ale Regulamentului Universităţii de atribuire a burselor în baza
propunerilor făcute de către facultăţi şi modificărilor legislative referitoare la
acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenți;
11

REGULAMENT

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

Serviciul Sercetariat

PRIVIND ACORDAREA DE
BURSE ŞI ALTE FORME DE
SPRIJIN MATERIAL
STUDENŢILOR

Ediţia: 1
Nr.de ex.: 6
Revizia: Nr.de ex. :Pagina 12 din 15
Exemplar nr.:

STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ / MASTERAT

2. monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivelul
Universității;
3. aprobă listele cu studenţii bursieri de la fiecare facultate;
4. analizează documentele din dosarele depuse pentru acordarea burselor speciale de
ajutor social şi stabileşte lista bursierilor beneficiari;
5. monitorizează acordarea, de către comisiile aferente, a burselor speciale;
6. identifică alte surse de finanțare a burselor;
7. analizează şi rezolvă contestaţiile înaintate.
(4) Secretariatul general are următoarele atribuţii:
1. informarea permanentă, a DGA, SC și a reprezentanților studenţilor în ceea ce
priveşte noutăţile legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de
sprijin material;
2. consilierea secretariatelor facultăţilor în procesul de atribuire a burselor;
3. primirea dosarelor pentru acordarea burselor speciale de ajutor social, a burselor
speciale, etc.;
4. transmiterea către secretariatele facultăţilor a listelor cu bursierii beneficiari ai
burselor speciale de ajutor social, a burselor de performanţă, etc.;
5. primirea contestaţiilor şi înaintarea lor spre analiză şi soluţionare comisiei de bursă
pe universitate;
6. comunicarea rezoluțiilor la contestațiile înregistrate;
7. transmiterea listelor finale de burse către DGA-SC.
(5) DGA-SC, compartimentul Burse are următoarele responsabilităţi:
1. întocmeşte statele de plată a burselor;
2. rezolvă cu operativitate eventualele deficienţe ce apar în procesul de atribuire a
burselor;
3. comunică facultăţilor banca cu care s-a încheiat convenția pentru virarea burselor
studenţilor;
4. verifică exactitatea datelor comunicate de către facultăți;
5. notifică în scris Comisia de burse pe universitate cu privire la situațiile de dublare
ilegală a burselor.
Art. 18. (1) Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei,
studenţii pot formula contestaţie scrisă, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea
Listei de bursieri.
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(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse, în termen de 3 zile
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi se va comunica
imediat rezoluţia, studentului.
(3) Comisia de burse pe Universitate pot solicita expertiză medicală realizată de către
comisii de specialitate (de exemplu, Comisia de Expertiză Medicală) sau a unor
anchete sociale de către primăriile domiciliilor studenților solicitanți ai burselor de
ajutor social.
Art. 19. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage
restituirea burselor încasate necuvenit, răspunderea penală şi, implicit,
exmatricularea studentului.
Art. 20. Anexele 1, 2, 3, 4, 5 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Art. 21. (1) Regulamentul este valabil pe perioadă nedeterminată, atâta timp cât nu
survin modificări aprobate de către Senatul UAT.
(2) Orice modificare a prezentului regulamentului intră în vigoare cel mai devreme
începând cu anul universitar ulterior datei aprobării de către Senatul UAT a
modificării.
Art. 21.
Universitatea de Arte din Târgu-Mureș a elaborat prezentul regulament, aprobat în
ședința Senatului din data de 22 septembrie 2020, în urma consultării cu
reprezentanții studenților și comisia pentru probleme studențești, în conformitate cu
metodologia-cadru reglementată prin ordinul nr. 3392/27 februarie 2017, cu
modificările și completările ulterioare și intră în vigoare începând cu anul universitar
2020/2021.
Rector,
Prof.univ.dr.habil Sorin Crișan

AVIZ JURIDIC,
Annamária Marincaș
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