MODIFICĂRI
Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii
licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă
…….
Art. 3 (1) Beneficiarii burselor acordate de UTCN, potrivit prezentului Regulament, numiţi în
continuare "studenţi", sunt studenţii UTCN, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă, şcolarizaţi în
regim bugetat sau cu taxă (din fonduri extrabugetare), având vârsta maximă de 26 de ani împliniţi în
cursul anului universitar curent.
……
Art. 4. (1) Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către UTCN sau de către personalităţi şi
fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie este ca studentul să fie integralist.
(2) Fac excepţie de la această prevedere:
a) beneficiarii bursei speciale de ajutor social din fonduri extrabugetare (vezi art. 17B
alin. 2);
b) beneficiarii bursei de ajutor social de la art 15 (2) a) şi b) pentru semestrul II (vezi art.15
(4);
……….
Art. 15 (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui
semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar).
(2) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii
de la învăţământul cu frecvenţă, care nu beneficiază de bursă de studiu, cu vârsta sub 26 de ani, în
ordinea de prioritate stabilită mai jos:
a)
sunt studenţi orfani de ambii părinţi, ori proveniţi din casele de copii sau plasament
familial, care nu realizează venituri;
b)
sunt studenţi bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de: 1)
boli maligne, 2) bolnavi de SIDA, 3) insuficienţă renală cronică, 4) sindromuri de
malabsorbţie grave, 5) epilepsie, 6) boli imunologice, 7) care suferă de diabet, 8)
cardiopatii congenitale, 9) bolnavi TBC, 10) care sunt infestaţi cu virusul HIV, 11) hepatită
cronică, 12) astm bronşic, 13) spondilită anchilozantă, 14) reumatism articular acut, 15)
glaucom, 16) miopie gravă, (art. 12, Anexa 2 la H.G. 558/1998).
c)
sunt studenţi (inclusiv orfani de un părinte) a căror familie nu a realizat în cele 3 luni
consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie,
calculat ca medie a veniturilor nete a celor trei luni (a se vedea art. 19, alin. 7), mai mare
decât venitul minim net pe economie (sau venitul minim garantat in plată).
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(3)
Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai studenţii
bugetaţi. Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile
proprii ale facultăţilor.
(4)
Studenţii de la art.15 (2) a) şi b) beneficiază de bursa de ajutor social pe durata întregului an
universitar şi în semestrul II cu condiţia să nu aibă mai mult de 15 credite restante din semestrul I.
…………………..
Art. 32. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul UTCN în şedinţa din data
de__________________, după avizul Consiliului de administraţie din data de 07.07.2015 şi este
aplicabil începând cu anul universitar 2014/2015 2015/2016, când orice dispoziţii contrare se
abrogă.
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Anexa nr. 4
Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social
Secretariatul Facultăţii de_____________________ Confirmăm datele referitoare la înmatriculare,
Numele şi prenumele:
Semnătura:_______________
Data:____________________
Domnule Rector,
Subsemnatul(a),___________________________________¹, student(ă) la buget/ taxa al (a)
Facultăţii de
_____________________________________________________________________,
specializarea
_______________________________________________________________în
anul______, grupa__________, media__________, număr de credite________,
CNP_____________________________, BI/ CI seria________, nr._________. nr.
matricol___________, rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea, în anul universitar 20___-20___, a
bursei_________________________________________².
Solicit
această
bursă
motive:___________________________³

având

în

vedere

următoarele

I.) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de către
familie, conform art. 19 al Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţi la ciclurile de
studii licenţă şi masterat:
Nr.
crt.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.

1.
2.
3.
4.
B.

Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială Documentul
justificativ
anexat
Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6)
Venituri nete totale
Pensii
Alocaţia de stat pentru copii
Alte ajutoare primite de la stat
Venituri din spaţii proprii închiriate
Venituri din agricultură

Valori
medii1
(lei/ lună)

Numărul persoane - total,
din
care
aflate
în
întreţinere:
Numărul elevilor
Numărul studenţilor
Numărul copiilor preşcolari
Numărul altor membri ai familiei aflaţi în
întreţinere legală
MEMBRII FAMILIEI:

Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute pentru fiecare lună şi împărţirea
acestei sume la trei (3).
1
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NUMELE ŞI
PRENUMELE
1. Tata
2. Mama
3. Fraţi/elevi

4. Fraţi/studenţi

5. Fraţi/preşcolari

6. Alţi membri ai
familiei aflaţi în
întreţinere legală

C.

Venitul net mediu/ membru de familie ( C =
A/ B

Note:
¹ Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele.
² Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social, de ajutor social
ocazional pentru îmbrăcăminte/ de maternitate/ în caz de deces. ³ Se completează pentru încadrare
într-o categorie de beneficiari ai burselor de ajutor social: orfan, plasament familial, provenit din
casele de copii, caz medical, venituri mici.
II.) Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente2:
III.) Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca virează bursele în
conturile personale de card.
□
am
cont de
card, nr.___________________________,
deschis
la
banca____________________________
□ nu am cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa de ajutor social va fi
aprobat, voi deschide un cont de card şi voi comunica la secretariatul facultăţii, cu număr de
înregistrare, numărul acestuia. Bursa se va vira, în cuantum echivalent pentru perioada retroactivă,
în luna următoare celei în care am comunicat numărul contului şi banca la care acesta a fost deschis.
IV.) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student,
restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.
Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.
V.) Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept
consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta
cerere, nu sunt luate în consideraţie.
Data
Semnătura
2

Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea bursei de ajutor social.
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