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 În conformitate cu prevederile Legiii Educației Naționale nr.1/2011, a 

Legii nr. 441/2001, a Hotărârilor Guvernului României nr.558/1998 şi 

944/1999, Senatul universităţii hotărăşte:   

 Art.1 Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă studenţilor în 

funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 

 Art.2 Bursele de ajutor social se acordă, la cerere, studenţilor care nu 

beneficiază de bursă de merit sau bursă de studiu, în funcţie de situaţia 

materială a familiei studentului, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 

 Art.3 Pot primi burse 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 2012 şi la 18 februarie 2013  (fac excepţie 

studenţii care în perioada sesiunii de examene au fost spitalizaţi şi prezintă 

adeverinţă medicală vizată de Dispensarul studenţesc). 

 Art.4 Fondurile pentru acordarea burselor de merit, a burselor de studiu 

şi a burselor de ajutor social sunt repartizate universităţii de către Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului în mod proporţional cu numărul 

studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. 

 Art.5 Pentru fiecare semestru se constituie o comisie pentru acordarea 

burselor care va stabili nominal şi în funcţie de media generală sau veniturile 

familiei, tabelul cu studenţii cărora li se atribuie burse pe semestrul în curs. 

Art.6. Studenții înscriși la două specializări în cadrul Universității de 

Arte, pot beneficia de bursă numai în cadrul unei grupe de studiu.  

Art. 7. Contestaţiile se rezolvă de către  Comisia de atribuire a burselor, 

în termen de 48 ore de la depunerea acestora. 

 



  

I. CUANTUM, CONDIŢII DE ACORDARE A BURSELOR 

 

 I. Bursele de merit se vor acorda studenţilor cu media cea mai mare, dar 

nu mai mică de 8.00 (opt), de la anii III artele spectacolului şi teatrologie, anii II 

masterat, dintre studenții beneficiari de bursă de studiu. Cuantumul lunar al 

bursei de merit este de 230 lei. 

 II. Bursele de studiu se vor acorda studenţilor care în anul universitar 

precedent sau în semestrul I au realizat o medie generală de cel puţin 8.00 (opt) 

sau au obţinut  la examenul de admitere o medie generală de cel puţin 7.50 

(șapte 50/100), 

În fiecare grupă de studiu au dreptul să primească bursă de studiu un 

număr de până la 50% din numărul locurilor bugetare din grupa respectivă. 

Cuantumul lunar al bursei de studiu este de 200 lei. 

  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. Dacă egalitatea se menţine, se va avea în vedere media 

semestrului precendent.  

 În caz de egalitate a mediilor obținute la examenul de admitere, comisia va 

avea în vedere  media examenului de bacalaureat. 

 III. Bursele de ajutor social se pot acorda: 

a). studenţilor care nu beneficiază de bursă de merit sau bursă de studiu, şi care 

nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie 

mai mare decât salariul minim pe economie, (respectiv 700 lei);  

b). studenţilor orfani de ambii părinţi, celor provenți din casele de copii sau 

plasament familial, care nu realizează venituri,  

c). studenţilor cărora li se aplică prevederile art. 8, lit.,,s“ din Legea nr. 40/1990 

republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea legii, care 

atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de ,,Luptători pentru Victoria 



  

Revoluţiei Române din Decembrie 1989“ sau ,,Erou martir“ – cu una dintre 

mențiunile: rănit, reținut, rănit și reținut, remarcat prin fapte deosebite, însoțit 

de brevet semnat de președintele României, 

d). Studenților bolnavi de 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, cei infestați cu 

virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism 

articular. 

 Cuantumul lunar al bursei de ajutor social este de 150 lei. 

IV. a. Bursele de ajutor social ocazional se pot acorda în limita fondurilor 

repartizate pentru acestea, studenţilor orfani de ambii părinţi, celor care 

realizează venituri pe membru de familie până la 75% din salariul minim net pe 

ţară, stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat bursa. Această 

categorie de bursă de ajutor social ocazională se poate acorda de două ori în 

decursul unui an universitar, la solicitarea studentului indiferent dacă studentul 

mai beneficiază de altă categorie de bursă.  

 

 IV. b. Bursa rurală se poate acorda studenților cu domiciliul în mediu rural, 

conform H.G. nr. 769/2005, pe baza cererilor depuse. Pentru anul universitar 

2012/2013, cuantumul lunar a bursei rurale este de 350 lei. 

   

 IV. c. Bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acordă în 

cuantumul a două burse lunare de ajutor social (300 lei) studentei sau 

studentului a cărei soţie nu realizează venituri. 

 

IV. d. Bursele de ajutor social în caz de deces se pot acorda pentru decesul 

unui membru al familiei studentului (mamă, tată, soţ, soţie, copil) sau în caz de 



  

deces al studentului necăsătorit, sau căsătorit cu soţie, soţ care nu realizează 

venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este egală cu cuantumul lunar al 

bursei de ajutor social, 150 lei.  

 Pentru obţinerea burselor de ajutor social şi a burselor de ajutor social 

ocazional studenţii vor depune la secretariatul universităţii, la începutul anului 

universitar şi la începutul semestrului II acte doveditoare ale dreptului de 

acordare a burselor. 

 

V. Rectorul universităţii poate acorda, pe semestru, câte două burse/secţie,  

numite bursa rectorului, în valoare de 230 lei/lună, din venituri proprii.  

Bursa poate fi solicitată de toţi studenţii  universităţii, inclusiv doctoranzii,  

care nu beneficiază de alt tip de bursă. Criteriile care se pot lua în considerare 

sunt: 

1. rezultatele la învăţătură (performanţele şcolare, activitatea de creație 

artistică); 

2. situaţia socială. 

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. 

  

 

 II. ALTE  PREVEDERI 

 

1. Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social, respectiv bursele rectorului se 

atribuie studenţilor pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, 

activităţi practice, examen de licenţă), cu excepția vacanțelor,  în 

conformitate cu structura anului universitar. 

2. Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social, precum şi bursele rectorului se 

revizuiesc la începutul semestrului II în funcţie de rezultatele obţinute la 



  

învăţătură şi a actelor doveditoare depuse la secretariatul universităţii. 

Revizuirea se face în condiţiile prezentei hotărâri. 

3. 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 anilor în care 

beneficiază de bursă să nu depășească numărul anilor de studiu prevăzut ca 

durată de școlarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de 

bursă. 

4. 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 anilor în care au beneficiat de bursă să nu depășească 

numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de de școlarizare la specializarea 

de la care urmează să beneficieze de bursă. 

5. 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.    

 

Rector, 

           Prof.univ.dr. Sorin Crișan 

       

                      

 

 

 

 

 

 
 Prezenta Metodologie a fost analizată şi aprobată în şedinţa Senatului din data de 

 1 octombrie 2012.  

 


