
APROBAT                        
         în Sedinta Senatului  

          din 14.12.2011 

 

REGULAMENT DE BURSE 

 
I. PREAMBUL 

 
1.1. Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind acordarea 
burselor pentru studenţi – ciclurile de studii de licenţă şi masterat înmatriculaţi la 
cursurile cu frecvenţă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca:  

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 18 din 10 ianuarie 2011; 

 Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor 
premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale nr. 235 din 7 decembrie 2010 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.831 din 13 decembrie 2010; 

 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea 
burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi în olimpiadele 
şcolare internaţionale publicate în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 
31 martie 2011; 

 Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind modificarea 
anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea 
criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 
pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 14 septembrie 1998; 

 Hotărârea Guvernului nr. 467/ 2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin 
familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 
la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 780 din 21  

 
1.2. Tipurile de burse ce se pot acorda sunt: de performanţă, de merit, de studiu 
şi de ajutor social. Bursele de performanţă, de merit sau de studiu se pot acorda 
studenţilor din învăţământul de stat, curs de zi, buget, în funcţie de rezultatele 
obţinute la învăţătură, iar bursele sociale se pot acorda studenţilor din învăţământul 
de stat bugetat, în funcţie de veniturile lunare pe membru de famile/personale sau a 
susţinătorilor legali.  
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1.3. Numărul de burse acordate este determinat de fondurile financiare alocate de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Cuantumul burselor este 
stabilit de Biroul Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la începutul 
fiecărui semestru. 

II. BURSA DE PERFORMANŢĂ 

 
2.1. Bursa de performanţă se atribuie studenţilor de la licenţă şi masterat, începând 
cu anul II de studiu, care realizează minimum media 9,50 pe toţi anii de studiu. 

2.2. Bursa de performanţă se acordă pe un an întreg şi se revizuieşte la începutul 
fiecărui an universitar. 

2.3. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursa de performanţă până la 
susţinerea licenţei/disertaţiei. 

 
III. BURSA DE MERIT 

 
3.1. Bursa de merit se acordă studenţilor din învăţământul universitar de licenţă, 
începând cu anul II de studii, dacă în anul precedent sau după sesiunea din iarnă 
(pentru bursierii semestrului II) au realizat cel puţin media 9.50. 

3.2. Bursa de merit se acordă studenţilor din învăţământul universitar de master, 
începând cu semestrul al II-lea al anului de studiu, dacă după primul semestru au 
realizat media 9.50. 

3.3. Bursa de merit se poate acorda şi în semestrul I al primului an de studii, 
studenţilor care au obţinut distincţii la Olimpiadele Şcolare Internaţionale (sau 
Olimpiadele Nationale în cazul în care nu există etapă internaţională pentru acea 
disciplină) într-unul din ultimii ani de liceu şi care au fost declaraţi admişi în 
învăţământul superior fără examen de admitere. 

3.4. Bursele de merit se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea al anului 
universitar, în funcţie de rezultatele profesionale obţinute în sesiunea de examene 
din iarnă (examene, colocvii, verificări, proiecte etc.) şi se acordă studenţilor 
integralişti care realizează media corespunzătoare. 

 3.4.1. Pentru studenţii (studentele), care pe perioada sesiunii de examene din  

iarnă intră în concediu medical (de maternitate) compact pentru cel 
puţin jumătate din zilele sesiunii, bursele de merit se revizuiesc 
considerându-se numai rezultatele probelor programate în afara 
concediului. 
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3.4.2. Studenţii/studentele care au beneficiat de burse de merit şi au fost 
spitalizaţi în timpul semestrului şi/sau au beneficiat de concediu 
medical/de maternitate, însumând o perioadă compactă de cel puţin 60 
de zile, pot beneficia de bursa de studiu şi pe semestrul următor. 

IV. BURSA DE STUDIU 

 
4.1. Bursa de studiu se poate acorda studenţilor integralişti, de la învăţământul de 
zi, licenţă şi master, în funcţie de rezultatele obţinute în anul universitar precedent 
(pentru semestrul I) sau în sesiunea de iarnă (pentru semestrul II), dacă au realizat 
cel puţin media 8.00, indiferent de venit, şi dacă nu au bursă de performanţă sau de 
merit.  

4.2. Pot primi bursă de studii începând cu anul II, studenţii care au media sub 8,00 
- dar nu mai mică de 7.00 şi care realizează un venit mediu pe membru de familie 
mai mic de ½ din salariul mediu net pe economie, venit stabilit pe baza actelor 
datate pe trei luni anterioare fiecărui început de semestru. 

4.3. Mediile minime specificate la punctele 4.1. şi 4.2. nu garantează obţinerea 
bursei, aceasta fiind condiţionată de mărimea fondurilor bugetare alocate şi de 
cuantumul bursei stabilite de către Senatul UTC-N.  

4.4. Bursa de studiu pentru studenţi se poate acorda la începutul anului universitar 
numai pe baza mediei generale (examene, verificări, proiecte etc. conform planului 
de învăţământ) obţinute pentru anul anterior şi la începutul semestrului al II-lea 
studenţilor integralişti, pe baza mediei generale obţinute pe primul semestru şi a 
condiţiilor de la punctul 4.1. 

4.5. Bursele de studiu se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea, în funcţie de 
rezultatele obţinute la învăţătură. Revizuirea se face în condiţiile prezentelor 
criterii: 

4.5.1. Bursele de merit, studiu şi sociale acordate studenţilor orfani (de unul 
sau ambii părinţi), celor proveniţi din casele de copii sau centre de 
plasament, a studenţilor bolnavi de TBC sau alte boli cronice, aflaţi în 
evidenţa medicului de familie, nu se revizuiesc.  

4.5.2. Bursele de studiu acordate studenţilor care nu au avut posibilitatea de a 
susţine examenele programate, ca urmare a spitalizării şi a concediului 
medical aferent acesteia, pe întreaga durată a sesiunii sau cu cel puţin 
60 de zile înaintea acesteia, nu se revizuiesc.  

4.5.3.Pentru studenţii (studentele) care în timpul sesiunii de examene intră în 
concediu medical în urma spitalizării (maternitate), compact pe cel 
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puţin jumătate din zilele aferente sesiunii, bursele de studiu se 
revizuiesc, luându-se în considerare rezultatele examenelor, 
verificărilor, colocviilor şi proiectelor programate din afara concediului. 

4.5.4. Studenţii/studentele care au beneficiat de burse de merit sau de studiu şi 
au fost spitalizaţi în timpul semestrului şi/sau au beneficiat de concediu 
medical/de maternitate, însumând o perioadă compactă de cel puţin 60 
de zile, pot beneficia de bursa de studiu şi pe semestrul următor. 

 
V. BURSA DE AJUTOR SOCIAL 

 
5.1. Conform art.12, alin. 4 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, studenţii care 
beneficiază de burse sociale pot primi şi burse pentru performanţe şcolare şi 
universitare. 

5.2. Bursa de ajutor social se poate acorda studenţilor de la învăţământul de zi 
buget, licenţă şi master după cum urmează: 

a) studenţii integralişti în anul precedent, care nu beneficiază de bursă de studiu 
sau de merit, a căror familie realizează, pe ultimele trei luni, un venit lunar 
net mediu pe membru de familie mai mic decât salariul de bază minim pe 
economie. 

b) studenţilor cărora li se aplică prevederile art. 8 litera S din Legea 42/1990, în 
baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 42/1990 care 
atestă calitatea sa sau a unuia dintre părinţi de “Luptător pentru Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou Martir” cu una din 
menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite;  

c) studenţilor orfani de ambii părinţi; 

d) studenţilor aflaţi în evidenţa medicului de familie cu următoarele boli: TBC, 
diabet, boli maligne, boli psihice dispensarizate, insuficienţă renală cronică, 
astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică agresivă, 
glaucom, miopie forte, boli imunologice, SIDA (infestare cu HIV); 

e) studenţilor proveniţi din case de copii sau centre de plasament familial; 

f) studenţilor care suferă de sindromuri de malabsorbţie grave. 

5.3. Pentru obţinerea bursei, studenţii depun la secretariatul facultăţii, în termenul 
stabilit, o cerere însoţită de acte doveditoare a dreptului de acordare a bursei 
sociale. 
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5.4. Pentru determinarea venitului pe membru de familie, se vor depune acte 
doveditoare la începutul fiecărui an universitar şi, eventual, la începutul 
semestrului al II-lea. La stabilirea venitului pe membru de familie, se iau în calcul 
toate veniturile nete realizate în familie. 

5.5. Bursele sociale pentru familiile de studenţi se acordă pe baza veniturilor 
realizate de studenţi. 

5.6. Bursa socială se poate acorda la începutul anului universitar, precum şi la 
începutul semestrului al II-lea. Aceasta se revizuieşte la începutul semestrului al II-
lea, în situaţia apariţiei de noi cazuri care se încadrează în criteriile stabilite. 

5.7. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional (bursa socială ocazională) 
după cum urmează: 

  5.7.1. Burse de ajutor social semestrial pentru îmbrăcăminte se pot acorda 
studenţilor orfani de ambii părinţi, studenţilor defavorizaţi social, celor 
proveniţi din case de copii sau centre de plasament şi celor care realizează 
venituri pe membru de familie de până la 75% din salariul de bază minim pe 
economie, stabilit la începutul lunii în care studentul a solicitat bursa, 
indiferent dacă mai beneficiază de alt tip de bursă. Pentru a beneficia de 
acest fel de bursă, studentul depune o cerere însoţită de acte doveditoare. 
Bursa de ajutor social pentru îmbrăcăminte se poate acorda de două ori în 
decursul unui an universitar. Suma atribuită este egală cu cuantumul lunar al 
bursei de ajutor social. 

5.7.2. Bursa de ajutor social de maternitate se acordă studentelor ai căror soţi 
sunt studenţi şi care au un venit mai mic decat ½ din salariul mediu net pe 
economie şi studenţilor ai căror soţii nu realizează nici un fel de venituri. 
Cuantumul acestei burse este egal cu dublul cuantumului lunar al bursei de 
ajutor social şi se acordă o singură dată la naştere. 

5.7.3. Bursele de ajutor social în caz de deces se pot acorda pentru decesul 
unui membru al familiei studentului (soţ, soţie, copil) sau în cazul decesului 
studentului necăsătorit sau căsătorit cu soţie/soţ care nu realizează venituri. 
Suma atribuită este egală cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social. 

5.7.4 Bursele de ajutor social ocazional se atribuie pe baza cererii aprobate 
de Consiliul facultăţii studentului şi, după caz, a depunerii următoarelor acte: 

- certificat medical şi copie după certificatul de naştere al copilului – 
bursa de maternitate; 

- copie după certificatul de deces (pt. bursa socială de deces); 
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- acte doveditoare privind veniturile familiei vizate de către 
secretariatul facultăţii urmate de student. 

 

 

 
VI. PERIOADA DE ACORDARE A BURSELOR 

 
6.1. Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata 
anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice), în conformitate 
cu planurile de învăţământ, cu excepţia vacanţelor. 

6.1.1.Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor, în cuantumul bursei 
sociale, pentru studenţii bursieri orfani de ambii părinţi sau proveniţi din 
casele de copii sau centre de plasament familial sau bolnavi/foşti bolnavi de 
TBC în evidenţa dispensarelor medicale, celor care suferă de diabet, boli 
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm 
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie 
gravă, boli imunologice, infestaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită 
anchilozantă sau reumatism articular acut. 

6.2. Pot primi burse, cu excepţia bursei sociale, numai studenţii integralişti la 
încheierea anului universitar precedent, respectiv integralişti la încheierea 
semestrului I, în condiţiile efectuării integrale a activităţilor universitare obligatorii 
prevăzute în Regulamentul profesional. 

6.3. Bursele nu se atribuie pe perioada cât studenţii sunt plecaţi în străinătate, cu 
excepţia celor care participă la programe europene care prevăd acest lucru.  

6.4. Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursa pe 
o durată egală cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în muncă.  

6.5. Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de 
zile de la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestui termen, primesc 
bursa de merit sau de studiu numai după reluarea activităţii de învăţământ.  

 6.5.1. În cazul bursei sociale nu se aplică prevederile articolului precedent. 

6.6. Studenţii transferaţi la o altă facultate şi cei care continuă studiile pot primi 
burse începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor, 
colocviilor, proiectelor şi examenelor de diferenţă stabilite, dacă îndeplinesc 
condiţiile de acordare a burselor. 
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6.7. Studenţii nu pot primi burse în anul pe care îl repetă. Studenţii bursieri, care 
din motive medicale repetă anul (prelungire de şcolaritate), dovedind cu acte că au 
fost bolnavi şi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul 
precedent, pot primi burse de studiu numai în primul semestru pe baza mediei 
realizate în anul de studiu anterior celui pe care îl repetă din motive medicale. 

 
VII. CUANTUMUL BURSELOR 

 
7.1. Cuantumul burselor de performanţă, de merit, al burselor de studiu şi al 
burselor de ajutor social se stabilesc de către Senatul universităţii la începutul 
fiecărui an universitar, în aşa fel încât cuantumul minim al bursei să acopere 
cheltuielile de cazare şi masă în căminele, respectiv cantinele studenţeşti. 

 7.1.1. În cazul burselor de ajutor social, cheltuielile de masă se raportează la 
valoarea a 3 mese/zi.  

7.2. Cuantumul burselor de performanţă şi de merit va fi cu 20%-50% mai mare 
decât cuantumul bursei de studiu. 

7.3. Fondul burselor de ajutor social nu poate depăşi 10% din fondul de burse 
atribuit UTC-N. 

7.4. Cuantumurile prevazute la pct.7.1. şi 7.2. reprezintă sume nete şi vor fi 
indexate pe măsura indexării fondurilor bugetare alocate pentru burse UTCN. 

 
VIII. ALTE PREVEDERI REFERITOARE LA BURSELE DE 
PERFORMANŢĂ, MERIT, STUDIU ŞI DE AJUTOR SOCIAL 

 
8.1. Se constituie, la nivelul UTCN, comisia de atribuire a burselor formată din 
prorectorul cu probleme didactice, contabilul şef, un jurist, reprezentantul 
studenţilor din Biroul Senatului şi un reprezentant din organizaţia studenţească cu 
cea mai mare reprezentativitate la nivel de universitate, legal constituită.  

8.2. La nivel de facultate, comisia de atribuire a burselor este formată din decan 
(sau un prodecan numit de decan), secretarul şef al facultăţii şi reprezentantul 
studenţilor în Biroul Consiliului facultăţii, şi un reprezentant al organizaţiei 
studenţeşti cu cea mai mare reprezentativitate la nivel de facultate/universitate. 
Competenţa comisiei de atribuire a burselor la nivelul UTC-N este de a coordona 
aplicarea prezentelor criterii, iar cea a comisiei la nivel de facultate este de le 
aplica. 
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8.3. Pentru obţinerea burselor de ajutor social, studenţii completează şi depun un 
formular tipizat la secretariatul facultăţii în termen de maxim 30 zile de la 
începerea anului universitar sau a semestrului al II-lea. Cei care solicită bursa de 
ajutor social vor anexa “declaraţia de venituri” şi actele justificative. 

8.4. Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea comisiei de atribuire a burselor la 
nivelul facultăţii în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea acestora. Contestaţiile 
se rezolvă de către comisia de atribuire a burselor la nivelul UTC-N în termen de 
cel mult 10 zile de la depunerea acesteia. 

8.5. Studenţii, care urmează concomitent două specializări într-o instituţie 
(instituţii diferite) de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la 
bugetul de stat numai pentru una dintre specializări, cu condiţia ca numărul total al 
anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu 
prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze 
de bursă. 

Absolvenţii cu diplomă de licenţă, care urmează a doua facultate, sau studenţii 
reînmatriculaţi (în semestrul următor, după ce promovează probele de diferenţă) 
pot beneficia de burse de la bugetul de stat cu condiţia ca numărul semestrelor în 
care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul semestrelor de studii 
prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să primească 
bursa. 

8.6. Studenţii sportivi de performanţă, studenţii componenţi ai unor formaţii 
artistice precum şi studenţii, care au beneficiat de bursă de specializare în 
străinătate şi care au primit aprobare pentru prelungire de sesiune, pot beneficia de 
burse dacă la 1 noiembrie îndeplinesc criteriile specifice stabilite pentru acordarea 
bursei.  

De asemenea, studenţii, care se înscriu în categoriile sus-menţionate şi care au 
primit aprobarea pentru susţinerea examenelor în afara sesiunii de examene din 
iarnă, pot beneficia pe semestru al II-lea de burse dacă la 31 martie îndeplinesc 
criteriile specifice de acordare a burselor.  

Bursele se acordă de la data promovării ultimului examen programat. Pentru aceste 
situaţii, universitatea va hotărî rezervarea unui fond separat în limitele fondurilor 
globale acordate pentru burse. 

8.7. Studenţii din învăţământul universitar pot beneficia de bursă pe bază de 
contract şi de credite acordate de bănci. Modalitatea de încheiere a contractelor 
între studenţi şi agenţii economici sau persoanele juridice/fizice precum şi 
condiţiile de acordare a burselor, care fac obiectul contractelor şi creditelor de 
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studiu acordate de bănci, se stabilesc între cele două părţi, respectiv student – agent 
economic, persoană juridică sau fizică, bancă. 

8.8. Pentru efectuarea practicii comasate a studenţilor, pe perioada prevăzută în 
planurile de învăţământ, în situaţiile în care practica se desfăşoară în afara centrului 
universitar respectiv, instituţiile de învăţământ superior de stat asigură cheltuielile 
de masă, cazare şi transport la nivelul alocaţiei de hrană stabilită pentru studenţi, a 
tarifelor de cazare stabilite pentru căminele studenţeşti, respectiv transportul cu 
tren de persoane clasa a II-a.  

8.9. UTC-N poate completa fondul de burse provenit de la bugetul statului cu 
fonduri provenite din venituri proprii, bursele vor fi acordate în bani sau sub formă 
de materiale sau servicii (ex. Cartela de masă). 

8.10. Prezentele criterii vor fi amendate de către Senatul UTC-N pentru a fi în 
concordanţă cu normele legislative care vor apare în acest domeniu sau cu situaţiile 
noi care vor apărea în urma aplicării lor. 

8.11. Bursele de performanţă, de merit, de studiu şi bursele sociale pot fi 
suspendate pentru anumite perioade de timp în cazul unor abateri disciplinare sau 
interes necorespunzător faţă de procesul de învăţământ, la iniţiativa şi prin decizia 
Biroului Consiliului Facultăţii. 

  
Prezentul Regulament a fost adoptat de Senatul Universitatii Tehnice din 

Cluj-Napoca din data de 14.12.2011 si intra in vigoare incepand cu data de 
01.10.2012. 

  De la această dată, regulamentul de burse emis anterior, se abroga. 

 

 

 

 

 


