Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de
studii licenţă şi masterat, forma de învăţământ cu frecvenţă

Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi
– ciclurile de studii licenţă şi masterat înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă la Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca:
 Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati
la olimpiadele scolare international, actalizată;
 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010, actualizată;
 H.G. nr.100/2011 privind acordarea unor masuri de sprijin pentru familiile persoanelor
decedate in accidentul de la Exploatarea Miniera Uricani, judetul Hunedoara, actualizată;
 HOTARARE nr. 769 din 14 iulie 2005privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu
domiciliul in mediul rural, actualizată ;
 Norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 769/2005, actualizată;
 Contractul instituţional al Universității Tehnice din Cluj-Napoca încheiat cu MEN;
 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualizată ;
 H.G.26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale ;
 Ordinul 3392/27.02.2017 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.
 Ordinul nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a
cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate.
 Legea nr. 227/2015 privind Noul Cod Fiscal, actualizată.
 Ordinul 4104/21.06.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale
nr. 3392/2017 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.
 Ordinul 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului
educației naționale nr. 3392 din 27.02.2017 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.
Art. 1. (1) Din fondurile de la bugetul de stat, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (în continuare
UTCN) acordă: burse pentru stimularea performanţei, burse sociale, burse pentru ajutor
social ocazional, burse speciale, burse pentru stagii de studii universitare şi
postuniversitare în ţară/străinătate şi alte forme de sprijin material.
(2) Statul susţine studenţii cu rezultate remarcabile în activităţi culturale şi sportive, prin
acordarea de burse, denumite în continuare burse speciale.
(3) Operatorii economici, organizaţii nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane
juridice pot oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenţilor, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
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(4) Din fondurile de la bugetul de stat, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca acordă burse
studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii,
ciclurile de studii licenţă şi master.
(5) Studenţii pot beneficia şi de alte burse, finanţate din veniturile proprii ale UTCN și din alte
forme legal constituite.
Art. 2. (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).
(2) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de
master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului
ciclu li se va/vor acorda aceleași tip de bursă/burse până la finalizarea anului universitar
respectiv, adică până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.
Art. 3. (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 sociale din fonduri extrabugetare (venituri proprii);
b) beneficiarii bursei sociale:
-

pentru semestrul I - care au promovat în anul curent acumulând 60 de credite
din disciplinele planului de învățământ al anului anterior;

-

pentru semestrul II - care au promovat în anul curent acumulând 60 de credite
din disciplinele planului de învățământ al anului anterior şi au acumulat 30 de
credite din disciplinele planului de învățământ aferent semestrului I al anului în
curs;

c) studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român primiți la studii în baza
metodologiilor specifice emise de Ministerul Educației Naționale, cu raportare la
anul în care au fost înmatriculați.
Art 4. (1) Bursele pentru stimularea performanței, acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt
burse de merit şi de performanţă şi se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat,
înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă.
(2) Bursele prevazute la alin. (1) au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate
academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare şi de
voluntariat.
Art. 5. (1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor de
învăţământ superior de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), proporţional cu numărul
total al studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă
de studii, ciclurile de studii licenţă şi master din instituţia respectivă, în baza contractului
instituţional pentru fondul de burse.
(2) Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se acordă în vederea
susținerii mobilităților temporare efectuate în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate.
Art. 6. (1) Prin hotărâri ale Senatului UTCN sau Consiliului facultăţii, se pot acorda burse de creaţie,
burse de mobilităţi internaţionale, alte categorii de burse, din resurse proprii, în baza unor
reglementări conţinute în hotărârile respective.
(2) Aceste burse pot fi cumulate cu o bursă dintr-o altă categorie menţionată în prezentul
Regulament.
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Art. 7. UTCN poate suplimenta fondul pentru burse provenit de la bugetul de stat, pentru fiecare
categorie de burse, cu fonduri provenite din venituri proprii.
Art. 8. (1) Bursele atribuite pentru stimularea performanţei se pot acorda studenţilor care se
încadrează în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
a) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din
acelaşi an de studiu al unui program de studii;
b) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete;
(2) Bursa pentru stimularea performanţei prevăzută la alin. (1) lit. b) se poate acorda
începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor de către UTCN,
pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
(3) UTCN poate acorda sprijin financiar studenţilor cu rezultate deosebite, pentru
participarea la conferinţe sau publicarea de articole ştiinţifice.
Art. 9. (1) Bursele de performanţă acordate de către UTCN sunt de două categorii: burse de
performanţă ştiinţifică şi burse de performanţă academică.
(2) Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de acordarea altei categorii de
burse.
Art.10. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru bursele de
performanţă ştiinţifică şi pentru bursele speciale în funcţie de numărul şi cuantumul
acestora.
(2) Fondul de burse destinat burselor de performanţă academică, de merit şi sociale se
repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
ai Confederaţiei Elveţiene, cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim
bugetat.
(3) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări şi ani de studii,
proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei
Elveţiene, cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă.
Art.11 (1) Bursa de performanţă academică se poate acorda studenţilor de la învăţământul
universitar ciclul licenţă şi master (începând cu anul II de studiu).
(2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de performanţă academică se pot folosi numai pentru
studenţii bugetaţi, iar veniturile proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu
taxă.
(3) Numărul burselor de performanţă academică acordate într-o facultate se calculează ca
raport între fondul de burse alocat în acest scop şi cuantumul bursei.
(4) Repartizarea numărului de burse de performanţă academică pe programe de studii,
specializări şi ani din cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe
facultate.
(5) Comisia de burse a facultăţii poate stabili o medie generală minimă de acordare a bursei
de performanţă academică pe facultate (nu mai puţin de 9,00 la ciclul de licenţă şi 9,50 la
ciclul de master), mediile fiind diferenţiate pe cicluri şi specializări.
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(6) În cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de performanţă academică din
alocaţiile bugetare nu este utilizat integral, partea nefolosită se alocă fondului de burse de
merit, din cadrul aceleiaşi facultăţi.
(7) Bursele de performanţă academică sunt acordate pe durata unui an universitar, inclusiv în
perioada vacanţelor. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea
licenţei/ disertaţiei.
Art.12 (1) Bursele de performanţă ştiinţifică se atribuie prin concurs organizat de universitate.
Condiţiile şi criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliul de Administraţie.
(2) Aprobarea şi nominalizarea acestor burse este de competenţa Comisiei de burse pe
universitate.
(3) Bursele de performanţă ştiinţifică sunt acordate pe durata unui an universitar, inclusiv în
perioada vacanţelor. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea
licenţei/ disertaţiei.
Art.13 (1) Bursa de merit se acordă din alocaţiile bugetare.
(2) Repartizarea fondului de burse de merit ale facultăţilor pe cicluri, programe de studii,
specializări şi ani se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din anul, specializarea
şi programul respectiv.
(3) Numărul studenţilor dintr-o facultate, program de studiu şi an, care beneficiază de bursă
de merit, se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul
bursei.
(4) Bursele de merit în cadrul programelor de studiu, specializărilor şi anilor de studiu se
acordă studenţilor de la învăţământul universitar ciclul licenţă şi master, începând cu
semestrul al II-lea din primul an de studiu, după atribuirea burselor de performanţă
academică şi sociale, în ordinea descrescătoare a mediei generale (nu mai puţin de 7,00)
obţinute de către studenţi în anul universitar precedent, respectiv semestrul I.
(5) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie, departajarea se face pe baza
criteriilor suplimentare stabilite de comisia de burse a facultăţii.
Art.14. (1) Bursele de merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene,
verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute de către studenţi în anul
universitar precedent, respectiv semestrul I.
(2) Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre
numărul de credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al anului
universitar/semestrului în cauză.
(3) În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 60/30 de credite, potrivit
structurii planului de învăţământ pentru anul/semestrul respectiv, în calculul mediei generale
vor fi luate în calcul toate disciplinele obligatorii, iar la solicitarea studentului şi creditele
suplimentare provenite din discipline facultative, respectându-se condiţia de acordare a
bursei.
(4) În cazul în care studentul realizează peste 60/30 de credite, cu respectarea condiţiei de
obţinere, iar creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru anul/semestrele
următoare, acestea vor fi reportate la calculul mediei generale a semestrului în care sunt
programate disciplinele respective, potrivit planului de învăţământ.
(5) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată, pentru un
singur semestru.
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Art.15. (1) Bursele pentru susţinerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt burse sociale
şi burse de ajutor social ocazional. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat,
pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului şi a criteriilor
generale stabilite prin prezentul regulament și a criteriilor specifice.
(2) Din fondul de burse repartizat universităţii, minimum 30% din total este alocat pentru
categoria de burse sociale.
(3) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime,
acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă sau de merit.
(4) Destinaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbată.
Art.16. (1) Beneficiarii burselor sociale sunt:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea
bursei sociale;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidența unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronşic, 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 infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA,
cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice
alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare;
c) studenţii 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, (iunie, iulie, august pentru sem. I și
octombrie, noiembrie, decembrie pentru sem. II);
(2) Bursele se acordă şi pe perioada vacanțelor pentru cei prevăzuți la alin. (1) lit. a) şi b).
(3) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Art.17. (1) În cazul burselor sociale, cuantumul se stabileşte pornind de la cuantumul minim propus
anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), ținând
cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.
Art.18. Bursele sociale se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către Comisia de burse pe
facultate însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. Aceste cereri vor fi depuse în
termen de 15 de zile lucrătoare de la începerea semestrului, respectiv în termen de 60 de zile
lucrătoare de la producerea evenimentului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la
părinţi, date de către fiecare dintre aceştia sau susţinătorii legali ai studentului, precum şi
declaraţia studentului care solicită bursa, însoţite de acte justificative/doveditoare ale
dreptului de acordare a acestora.
Prin excepție, pentru anul universitar 2016-2017, termenul limită se va stabili prin HCA, după
aprobarea regulamentului de către Senat.
Art.19. (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria
răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii, din care să reiasă că el şi
familia sa nu are alte venituri decât cele declarate.
Art.20. (1) Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de
următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă
categorie de bursă:
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a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi 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 de
75% din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda
aceluiaşi 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 soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul
de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naștere şi lăuzie şi 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 înţelege soţ, soţie, copil.
În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu
realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată
în cursul anului universitar;
d) UTCN poate acorda din venituri proprii bursa pentru ajutor social ocazional în caz de
deces al unui părinte, dacă evenimentul a avut loc pe perioada studiilor, până la vârsta
de 26 de ani a studentului.
Art.21. (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în
grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este
cazul, luând în calcul:
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul 1 de
invaliditate precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de
pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de
stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f)

venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

g) ajutoarele, indemnizaţiile și alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru:
risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
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h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele
de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
i)

drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine
publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;

j)

orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi 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 studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are
în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.22. În vederea acordării burselor sociale, studenţii 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 părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria
răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru;
b) pentru situaţiile 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 situaţia exactă a
familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii 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 evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se
încadrează în prevederile art. 16 alin. (1) lit. b).
e) fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie care să ateste problema
medicală.
Art.23. Anunţurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obţinerii unor
categorii de burse vor fi publicate pe site-ul și la avizierul fiecărei facultăţi cu minimum 15 zile
lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.
Art.24. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei
burse sociale, universitatea va sesiza organele de anchetă competente şi va proceda la
sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.
Art.25. (1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă, pentru
un singur program de master, cu excepția burselor pentru stagii de studii universitare şi
postuniversitare prevăzute la art. 5 (2).
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(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi 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 excepţie de la alin. (2), studenţii care beneficiază de bursa socială pot primi şi orice
alt tip de bursă reglementat în prezentul regulament, dacă fondul de burse permite.
(4) Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (3) şi care au dreptul să primească atât
bursă de performanţă, 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.
Art.26. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul
de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenenţa
politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizații legal constituite ori
cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte
instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte
surse.
Art.27. (1) Bursele speciale se pot acorda studenţilor care se încadrează în cel puţin unul din
următoarele cazuri:
a) au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite, au obţinut performanţe sportive
deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;
b) alte situaţii stabilite de universitate.
(2) Aceste burse se acordă în funcţie de criterii de performanţă.
a) Criteriile de acordare a bursei speciale de performanţă sportivă sunt:
1. îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an
universitar);
2. obţinerea de titluri olimpice, mondiale, europene în perioada în care au statul de
student UTCN sau în cele 12 luni calendaristice precedente.
b) Evaluarea activităţii sportive se va realiza în baza punctajului obţinut, determinat astfel:
Categorii de manifestări punctate
Punctaj
Olimpiadă
Medalia de aur
100
Medalia de argint
90
Medalia de bronz
80
Locurile IV-VII
70
Participare
40
Campionate mondiale
Medalia de aur
90
Medalia de argint
80
Medalia de bronz
70
Locurile IV-VII
60
Participare
30
Campionate europene
Medalia de aur
80
Medalia de argint
70
Medalia de bronz
60
Locurile IV-VII
50
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Participare

20

c) Criteriile de acordare a bursei speciale de performanţă cultural-artistică sunt:
1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an
universitar);
2) obţinerea de premii internaţionale în perioada în care au statul de student UTCN sau
în cele 12 luni calendaristice precedente.
d) Evaluarea activităţii cultural-artistice se va realiza în baza punctajului obţinut, determinat
astfel:
Categorii punctate
Punctaj
Concursuri/ manifestări internaţionale
Premiul de excelenţă
100
Premiul I
90
Premiul II
80
Premiul III
70
Locurile IV-VII
50
Participare
30
(3) Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă specială de performanţă
sportivă respectiv cultural-artistică, va cuprinde:

a) curriculum vitae;
b) copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau
manifestările sportive sau cultural-artistice la care a participat;

c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea
sportivă sau artistică.
Art.28. (1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ
superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii.
Studenţii care urmează un al doilea program de studiu în cadrul UTCN (simultan sau succesiv)
pot beneficia de burse cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de
bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la
programul de studiu de la care urmează să beneficieze de bursă.
Art.29. Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan
sau succesiv două sau mai multe programe de studiu în instituţii de învăţământ superior de
stat, atribuirea se realizează la programul de studiu urmat în instituţia de învăţământ
superior pentru care optează studentul, de regulă cel pentru care studentul are depusă
diploma de Bacalaureat în original, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o
adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea
(instituţia de învăţământ superior) respectivă.
Art.30. Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 29 se face pe
baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare si a declaraţiei pe proprie răspundere a
studentului.
Art.31. (1) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor, la revenire vor beneficia de bursă în baza
rezultatelor obţinute în ultimul an înaintea întreruperii.
(2) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat
beneficiază de orice categorie de bursă, după media obţinută în semestrul precedent.
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(3) Bursele care se acordă şi pe perioada vacanţelor se suspendă în momentul în care
studentul bursier este exmatriculat, chiar dacă va fi înmatriculat în anul următor.
(4) Bursele de merit şi bursele sociale se suspendă pe perioada în care beneficiarii lor sunt
plecaţi din ţară, indiferent cine finanţează respectivele plecări, cu excepţia bursierilor
ERASMUS/ SOCRATES, DAAD, CEEPUS a studenților plecați în baza acordurilor bilaterale de
schimburi și a studenților plecați în stagii de practică sau pentru alte activități prevăzute în
planurile de învățământ.
(5) În cazul în care un student bursier (bugetat sau cu taxă) se retrage de la studii în timpul
semestrului/anului universitar, facultatea are obligaţia să sisteze bursa.
Art.32.(1) Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă facultate,
program de studiu, precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau
I.D.D. la învăţământul cu frecvenţă, pot beneficia de burse începând cu semestrul următor
transferului, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor, cu excepţia
burselor sociale, de care pot beneficia şi în semestrul în care are loc transferul;
(2) Studenţii transferaţi în cadrul aceleiași facultăți, de la un program de studiu la altul, pot
beneficia de burse începând cu sem. I, după transfer, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi
criteriilor de acordare a burselor.
Art.33. Bursele, ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la UTCN, se plătesc
numai prin virament în conturile de card ale acestora. Excepţiile vor fi aprobate nominal de
către Consiliul de Administraţie al Universităţii.
Art.34. Facultăţile pot stabili criterii suplimentare de acordare a burselor care se aprobă de către
Consiliile facultăţilor şi se afişează la aviziere. Un exemplar conţinând criteriile suplimentare
se depune la Rectorat.
Art.35. (1) Împotriva soluţiei de respingere a cererii pentru acordarea bursei, studenţii pot formula
contestaţie scrisă la facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri.
(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi, în
termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. În cazul
în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie, datorită complexităţii sale,
poate fi soluţionată doar de către Comisia de acordare a burselor pe Universitate, o va
trimite acesteia împreună cu actele dosarului, înlăuntrul termenului de soluţionare, arătând
motivele pentru care nu s-a soluţionat la facultate.
(3) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de burse pe
facultate pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de acordare a burselor pe
Universitate, înregistrând în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor, la facultate, un apel
motivat în acest sens. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, Facultatea va trimite
Comisiei de acordare a burselor pe Universitate apelul şi dosarul cuprinzând contestaţia şi
actele depuse de student.
(4) În toate cazurile de sesizare Comisia de acordare a burselor pe Universitate va soluţiona
cererea în termen de 5 zile de la înregistrare şi va comunica imediat rezoluţia, facultăţii.
(5) Comisiile de burse pe facultate precum şi 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 domiciilor studenţilor
solicitanţi ai burselor sociale.
Art.36. (1) Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea burselor
încasate necuvenit, răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea studentului.
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(2) Bursele de merit și sociale se revizuiesc la începutul semestrului, în vederea verificării
îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor.
Art.37. Pentru toate categoriile de bursieri ai statului român, bursele vor fi acordate în baza
reglementărilor în vigoare prevăzute în metodologiile specifice acestor categorii de candidați,
în funcție de anul înmatriculării.
Art.38. (1) Regulamentul este valabil pe perioadă nedeterminată, atâta timp cât nu survin modificări
legislative.
Art.39. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul UTCN în şedinţa din data de
23.03.2017, după avizul Consiliului de Administraţie din data 07.03.2017, şi este aplicabil începând cu
semestrul II al anului universitar 2016/2017, când orice dispoziţii contrare se abrogă.
Art. 40. Prezentul Regulament a fost aprobat de către Senatul UTCN în şedinţa din data de
20.07.2017, după avizul Consiliului de Administraţie din data 19.07.2017.
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