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MODIFICĂRI la  

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți  - ciclurile de studii licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență 

Nr. 

crt 

Art. Text inițial Text actual 

1.  Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind 
acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi 
masterat înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă la Universitatea 
”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca: 
� LEN 1/ 2011; 
� Legea nr. 235 / 2010; 
� Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/ 2010;  
� H.G. nr. 467/ 2008; 
� H.G. nr.100/2011; 
� H.G. nr. 769 / 2005;  
� Norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 769 / 2005; 
� H.G. nr. 558 / 1998;  
� Contractul instituţional al UBB Cluj-Napoca încheiat cu MENCS; 
� Legea nr. 263/ 2010;  
� Legea nr.287/2009. 

Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind 
acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență şi 
masterat înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă la Universitatea 
”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca: 
� LEN nr. 1/ 2011; 
� Legea nr. 235 / 2010; 
� O.M.E.C.T.S. nr. 3890/2011-Norme metodologice de aplicare a 
Legii nr. 235/ 2010;  
� H.G. nr. 769 / 2005;  
� O.M.E.C. nr. 3890/2011-Norme metodologice de aplicare a H.G. 
nr. 769 / 2005; 
� Legea nr. 263/ 2010;  
� Legea nr.287/2009. 
� OMEN nr.3392/2017 

2. Art.1 (1) Art. 1. (1). Universitatea Babeş-Bolyai (în continuare UBB) acordă, 
în condiţiile legii, următoarele categorii de burse : burse de 
performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor 
social, burse speciale de ajutor social din fonduri 
extrabugetare. Toate aceste categorii de burse se acordă la 
cererea studenţilor, sub semnătură proprie.  

a)  Cererile se depun la secretariatele facultăților în termen 
de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului cu 
excepția celor de performanță care se depun anual; 

Art. 1. (1). Universitatea Babeș-Bolyai (în continuare UBB) acordă, în 
condițiile legii, următoarele categorii de burse : burse speciale, burse de 
performanță, burse de merit, burse de ajutor social, burse de ajutor 
social din fonduri extrabugetare. Toate aceste categorii de burse se 
acordă la cererea studenților, sub semnătură proprie.  
a)  Cererile se depun la secretariatele facultăților în termen de 15 zile 
lucrătoare de la începerea semestrului cu excepția celor speciale, care se 
depun anual; 
b)  Cererile pentru burse, pot fi completate și pe site-ul facultății sau 
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b)  Cererile pentru burse, pot fi completate și pe site-ul 
facultății sau trimise prin email secretariatului de resort, 
cu resprectarea prevederilor art 1(1), având în vedere 
procedura hotărâtă de Consiliul Facultății. 

trimise prin email secretariatului de resort, cu respectarea prevederilor art 
1(1) lit. a, având în vedere procedura hotărâtă de Consiliul Facultății 

3. Art 2  Art. 2. Bursele acordate de UBB şi sursele de finanţare aferente 
sunt :  
a. burse de performanţă – din alocaţii bugetare şi venituri proprii 

(extrabugetare) ale Universităţii;  
a1. Burse de performanţă ştiinţifică (excelenţă); burse de 

performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-
artistică din alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) 
ale Universităţii; 

a.2. burse de performanţă « Merit olimpic internaţional » (c.f. 
Legii nr. 235/2010) din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale 
și Cercetării Științifice ; 

b. burse de merit – din alocaţii bugetare şi venituri proprii ale 
facultăţilor;  

c. burse de studiu – din alocaţii bugetare;  
c.1. burse de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul 

rural (cf. H.G. 769/2005) din bugetul Ministerului Educaţiei 
Naționale și Cercetării Științifice, pe bază de contract;  

d. burse de ajutor social – din alocaţiile bugetare şi venituri proprii 
ale facultăţilor ;  

e. burse speciale de ajutor social din fonduri extrabugetare – 
din venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii sau ale 
facultăţilor 

Art. 2. Bursele acordate de UBB şi sursele de finanţare aferente sunt :  
a. burse speciale – din alocaţii bugetare şi venituri proprii 
(extrabugetare) ale Universităţii;  
a1. burse speciale pentru activitatea științifică (excelenţă); burse 
speciale pentru activitatea sportivă şi burse speciale pentru 
activitatea cultural-artistică din alocaţii bugetare şi venituri proprii 
(extrabugetare) ale Universităţii; 
a.2. burse « Merit olimpic internaţional » (c.f. Legii nr. 235/2010) 
din bugetul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice ; 
b. burse de performanță – din alocaţii bugetare şi venituri proprii 
ale facultăţilor;  

     c. burse de merit – din alocaţii bugetare;  
d. burse de ajutor social – din alocaţiile bugetare şi venituri proprii 
ale facultăţilor ;  
e. burse de ajutor social din fonduri extrabugetare – din venituri 
proprii (extrabugetare) ale Universităţii sau ale facultăţilor. 

4. Art. 3 (2) (2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, 
religia, rasa, apartenenţa politică a studentului sau a familiei 
acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate 
conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii 
de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la 

(2) Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite 
din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, 
orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei 
acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate 
conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în 
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burse obţinute din alte surse.  alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi 
accesul la burse din alte surse. 

5. Art. 4 (1) Art. 4. (1) a. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către 
UBB sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori 
internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie 
integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut în 
sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită 
bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, 
potrivit celor alese de student pentru semestrul precedent, prevăzut 
în contractul de studiu 

Art. 4. (1) a. Condiţia de obţinere a unei burse acordate de către UBB 
sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent 
de categorie, este ca studentul să fie integralist, cu excepția bursei de 
ajutor social permanent. Studentul integralist este studentul care a obţinut 
în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită 
bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, 
potrivit celor alese de student pentru semestrul precedent, prevăzute în 
contractul de studiu. 

6. Art. 5 Art. 5. (1) Bursele de performanţă acordate de către UBB sunt de 
3 categorii: burse de performanţă ştiinţifică; burse de 
performanţă sportivă şi burse de performanţă cultural-
artistică.  
(2) Cuantumul burselor de performanţă este de cel puţin două ori 
mai mare faţă de bursa minimă stabilită de Universitate, conform 
art. 15 alin. (2).  
(3) Bursele de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni 
consecutive, începând cu anul II de studiu nivel licență și începând 
cu anul I de studiu nivel master. Bursierii din ultimul an de studiu 
primesc bursă până la sesiunea de susținere a examenelor de 
finalizare a studiilor organizată imediat după absolvire.  
(4) Obţinerea bursei de performanţă nu este condiţionată de 
acordarea altei categorii de burse.  

Art. 5. (1) Bursele speciale acordate de către UBB sunt de 3 categorii:  
a)burse speciale pentru activitatea științifică;  
b)burse speciale pentru activitatea sportivă  
c)burse speciale pentru activitatea cultural-artistică.  
(2) Cuantumul burselor speciale este mai mare decât cuantumul burselor 
de performanță 
(3) Bursele speciale se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând 
cu anul II de studiu, la nivel de licență și începând cu anul I de studiu, la 
nivel de master. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la 
terminarea sesiunii de susținere a examenelor de finalizare a studiilor, 
organizată imediat după absolvire.  
(4) Obţinerea burselor speciale nu este condiţionată de acordarea altei 
categorii de burse. 

7. Art. 7 Art. 7. (1) Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se 
atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar (cursuri, 
sesiuni de examene, activități practice, examen de licență sau 
absolvire) , în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe 
perioada vacanţelor și restanțelor. În perioada vacanţelor şi 
restanţelor, beneficiază de bursă numai studenţii bursieri care sunt 
orfani, studenţii bursieri care provin din case de copii /centre de 

Art. 7. (1) Bursele de performanță, de merit şi de ajutor social se 
atribuie beneficiarilor pe durata unui semestru universitar și se acordă pe 
perioada desfăşurării activităţilor didactice, prin care se înţelege cursuri, 
seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene. în 
conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor 
.Prin excepție pot beneficia de burse pe perioada vacanței categoriile de 
studenți prevăzute la Art. 22.  
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plasament, sau se află în plasament familial, ori studenții bursieri 
care se încadrează în prevederile H.G. 558/1998, anexa 2, art.12, 
ori studenții bursieri care prezintă un Certificat de încadrare în grad 
de handicap permanent grav sau accentuat, cu excepţia ultimului 
semestru al ciclului de licenţă sau master.  
(2) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură 
categorie de bursă de merit sau de studiu, cu excepţia : a) burselor 
de performanţă (art. 5 alin. (1) respectiv art. 6 alin. (1)) ; b) a 
burselor de ajutor social (art. 15 respectiv art. 17), c) a burselor de 
ajutor social cu caracter ocazional (pentru îmbrăcăminte, 
maternitate sau în caz de deces ; art.15 alin. (6)), d) a burselor de 
studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural (art. 13 alin. (9)) 
şi e) a suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor 
programe similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de 
către student. 

(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, cu excepţia : 
a) burselor speciale (art. 5 alin. (1) respectiv art. 6 alin. (1)) ; b) a burselor 
de ajutor social, burselor de ajutor social cu caracter ocazional (pentru 
îmbrăcăminte și încălțăminte, maternitate sau în caz de deces ; și a 
suportului financiar ERASMUS/ SOCRATES sau a altor programe 
similare, care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student.  
 

8. Art. 8 Art. 8. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se 
diminuează cu fondul pentru bursele de performanţă, în funcţie de 
numărul şi cuantumul acestora.  
(2) Fondul de burse destinat burselor de merit, de studiu şi de 
ajutor social 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 facultăţilor se repartizează la nivelul 
facultăţilor, astfel :  

• 15% - fond pentru burse de merit ;  
• 75% - fond pentru burse de studiu ;  
• 10% - fond pentru burse de ajutor social.  

Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de 
care dispun.  

Art. 8. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu 
fondul pentru bursele speciale, în funcţie de numărul şi cuantumul 
acestora.  
(2) Fondul de burse destinat burselor de performanță, de merit şi de 
ajutor social 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, care urmează cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă, să 
sunt şcolarizaţi în regim bugetat. 
(3) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul 
facultăţilor, astfel :  

• 12% - fond pentru burse de performanță;  
• 58% - fond pentru burse de merit ;  
• 30% - fond pentru burse de ajutor social.  

Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de 
care dispun, cu excepția fondului alocat pentru bursele sociale.  În 
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(4) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, 
linii 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.  
 

cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este 
utilizat în întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor 
de performanţă, în proporție de 25%, respectiv burselor de merit, în 
proporție de 75%. 
(4) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări, linii 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, 
care urmează cursurile cu frecvenţă, bugetaţi, din facultatea respectivă. 
(5) Cuantumul burselor este de 1000 de lei, pentru bursele de 
performanță, 700 de lei pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei. 
Cuantumul poate fi modificat ori de câte ori este necesar prin 
hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului de 
Administrație. 

9. Art. 9 

(7),  Art. 

10 (1) 

Bursele de merit, de studiu, Bursele de performanță, merit, 

10. Art. 11 Bursa de merit Bursa de performanță 

11. Art. 12 Bursa de studiu Bursa de merit 

12. Art. 13 

(1) 

Art. 13. (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în 
mediul rural se acordă din alocaţiile bugetare.  

Art. 13. (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul 
rural se acordă 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. 

13. Art. 14 

(1) (2) 

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) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi 
mai mic de 50% din cuantumul bursei de studiu şi nu poate depăşi 
cuantumul bursei de studiu. Diferenţierea cuantumului, în limitele 
prevăzute, se face de către Comisia de burse pe facultate. În cazul 

Art. 14. (1) Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe 
întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de una sau 
de două ori pe an universitar în funcție de situații).  
(2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai 
mic decât  cuantumul minim propus de CNFIS și nu poate depăși 83% din 
cuantumul bursei de merit. Diferenţierea cuantumului, în limitele 
prevăzute, se face de către Comisia de burse pe facultate. În cazul în 
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în care cererile pentru acordarea unei burse de ajutor social 
depăşesc procentul alocat acestei categorii de burse, facultăţile au 
obligaţia de a calcula cuantumul bursei sociale în aşa fel încât : 
a) un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă de 

ajutor social ;  
b) cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către 

CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere 
cheltuielile minime de masă şi cazare (art. 223, alin. 10 din 
Legea nr. 1/ 2011). 

care cererile pentru acordarea unei burse de ajutor social depăşesc 
procentul alocat acestei categorii de burse, facultăţile au obligaţia de a 
calcula cuantumul bursei sociale în aşa fel încât : 

 a) un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de bursă de ajutor 
social ;  

 b) cu respectarea cuantumului minim al burselor sociale propus de către 
CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile 
minime de masă şi cazare (art. 223, alin. 10 din Legea nr. 1/ 2011). 

 
14. Art. 14 

(3) 

(3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, 
pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, 
în ordinea de prioritate stabilită mai jos :  
1) sunt studenţi integralişti : orfani, ori proveniţi din casele de copii 
sau plasament familial, care nu realizează venituri ;  
2) sunt studenţi integralişti bolnavi, care se află în evidenţa 
unităţilor medicale cu : 1) boli maligne, 2) SIDA, 3) insuficienţă 
renală cronică, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) epilepsie, 
6) boli imunologice, 7) diabet, 8) cardiopatii congenitale, 9) TBC, 
10) 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), 
respectiv studenți integraliști care prezintă un Certificat de 
încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.  
3) sunt studenţi integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 
luni care se iau în considerare conform art.19 alin. (3) paragraful a) 
și b) 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). 

(3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe 
durata unui semestru, studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în 
ordinea de prioritate stabilită mai jos :  
1) orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca 
măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste 
plafonul pentru acordarea bursei sociale. ;  
2) 1) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) 
celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie 
grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) 
cardiopatii congenitale,9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie 
gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare, 14) tulburări din spectrul 
autist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate,17) 
fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 
19) cei cu handicap locomotor, 20) spondilită anchilozantă sau 21) 
reumatism articular şi cu orice alte 21)  boli cronice studenți integraliști 
care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent 
grav sau accentuat.  
3) 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 (sau 
venitul minim garantat în plată), calculat ca medie a veniturilor nete a 
celor trei luni (a se vedea art. 18, alin. 7). 
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15. Art. 14 

(6) a), b) 

(6) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în 
cuantum cel puţin egal cu bursa minimă, stabilită de Senatul 
Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă 
categorie de bursă, astfel :  
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care 
se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct 
de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, din 
plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat 
în cele 3 luni care se iau în considerare conform art.19 alin. (3) 
paragraful a) și b)  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 75% din venitul minim net pe 
economie. Această categorie de bursă de ajutor social se poate 
acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an 
universitar.  
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate constă într-o 
bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea de 
îmbrăcăminte copilului nou-născut (a se vedea Anexa 3) și se 
poate acorda  

(6) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantum 
cel puţin egal cu bursa minimă, stabilită de Senatul Universităţii, indiferent 
dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel :  
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi 
decedaţi, 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 mai mare cedât 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 de ajutor social ocazional de maternitate constă într-o bursă 
pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea de îmbrăcăminte 
copilului nou-născut (a se vedea Anexa 3) și se poate acorda o singură 
dată pe parcursul unui an universitar: 
 

16. Art. 15 Art. 16. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii 
studentului, aprobată de către Comisia de burse pe facultate 
însoţită de actele doveditoare corespunzătoare.  
a) Cererile pentru bursele sociale cu caracter permanent (pe 
întreaga durată a unui semestru universitar) se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la începerea semestrului; 
b) Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional 
de maternitate sau în caz de deces se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la producerea evenimentului; 
c) Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter 
ocazional pentru îmbrăcăminte se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la începerea semestrului. 

Art. 15. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, 
aprobată de către Comisia de burse pe facultate însoţită de actele 
doveditoare corespunzătoare.  
a) Cererile pentru bursele sociale cu caracter permanent (pe întreaga 
durată a unui semestru universitar) se depun în termen de 15 zile 
lucrătoare de la începerea semestrului; 
b) Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional de 
maternitate sau în caz de deces se depun în termen de 10 zile lucrătoare 
de la producerea evenimentului; 
c) Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru 
îmbrăcăminte se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la începerea 
semestrului. 
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17. Art. 16  

A (1) 

Art. 17. A 
(1) UBB acordă burse speciale din fonduri extrabugetare în 
limita fondului de burse la nivel de Universitate studenţilor 
implicaţi în activiăţi extracuriculare în folosul universităţii 
(Bibliotecă, Cantină, Cămine, Centru de multiplicare, Centru de 
comunicatii), înmatriculaţi în anul universitar curent, la învăţământ 
cu frecvenţă, bugetaţi şi cu taxă. Aceste burse pot fi cumulate cu 
bursele de performanţă, de merit sau de studiu indiferent de forma 
de finanțare, dar nu cu cele de ajutor social 

Art. 17. A 
(1) UBB acordă burse speciale din fonduri extrabugetare în limita 
fondului de burse la nivel de Universitate studenţilor implicaţi în 
activiăţi extracuriculare în folosul universităţii (Bibliotecă, Cantină, 
Cămine, Centru de multiplicare, Centru de comunicatii), înmatriculaţi în 
anul universitar curent, la învăţământ cu frecvenţă, bugetaţi şi cu taxă. 
Aceste burse pot fi cumulate cu bursele speciale, de performanță, sau de 
merit indiferent de forma de finanțare, dar nu cu cele de ajutor social. 

18. Art. 16 A 

(3) 

(3) Bursele speciale din fonduri extrabugetare în limita fondului 
de burse la nivel de Universitate se acordă conform următoarelor 
priorităţi şi criterii: 
1) studenţilor orfani de ambii părinţi, ori celor proveniţi din casele 

de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;  
2) studenților 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); 

3) studenţilor bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale 
cu:  1) boli maligne, 2) SIDA, 3) insuficienţă renală cronică, 4) 
sindromuri de malabsorbţie grave, 5) epilepsie, 6) boli 
imunologice, 7) diabet, 8) cardiopatii congenitale, 9) TBC, 10) 
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) respectiv studenților care prezintă un Certificat de 
încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.  

(3) Bursele speciale din fonduri extrabugetare în limita fondului de 
burse la nivel de Universitate se acordă conform următoarelor priorităţi 
şi criterii: 
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a 
dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri 
peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa 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. 
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19. Art. 16 B 

(2) 

(2) Pentru a fi beneficiari ai unor asemenea burse numărul minim 
de credite necesar este de 20 de credite, calculat luând în 
considerare doar disciplinele din planul de învăţământ al 
semestrului anterior. 

(2) Pentru a fi beneficiari ai unor asemenea burse numărul minim de 
credite necesar este de 15 credite, calculat luând în considerare doar 
disciplinele din planul de învăţământ al semestrului anterior. 
 

20. Art. 16 B 

(3) 

(3) Bursele speciale de ajutor social se acordă conform 
următoarelor priorităţi şi criterii: 
1) studenţilor orfani de ambii părinţi, ori celor proveniţi din casele 

de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;  
2) studenților a căror familie nu a realizat în cele 3 luni care se 

iau în considerare conform art.19 alin. (3) paragraful a) și b) 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); 

3) studenţilor bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale 
cu: 1) boli maligne, 2) SIDA, 3) insuficienţă renală cronică, 4) 
sindromuri de malabsorbţie grave, 5) epilepsie, 6) boli 
imunologice, 7) diabet, 8) cardiopatii congenitale, 9) TBC, 10) 
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)  respectiv studenților care prezintă un Certificat de 
încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat . 

(3) Bursele speciale de ajutor social se acordă conform următoarelor 
priorităţi şi criterii: 
a)  Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-
a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează 
venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa 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. 
 

21. Art. 17 

(6) 

(6) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care au 
împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente: 

(6) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care au 
vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani vor depune următoarele 
documente: 

22. Art. 17 

(13) 

 (13) În semestrul II al anului universitar 2016-2017, pentru evidențierea 
veniturilor neimpozabile, care se iau în calcul la stabilirea veniturilor medii 
nete pe membru de familie, solicitanții vor depune exclusiv Declarația 
prevăzută la Anexa nr. 6 a prezentului Regulament. 
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23. Art. 18 

(1) (2) 

Art. 19. (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al 
familiei se iau în considerare veniturile realizate de membrii 
familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în 
străinătate: 
a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de 

însoţitor, drepturi de autor, venituri din activităţi independente, 
etc.) obţinute de solicitantul bursei, părinţii acestuia, soţul sau 
soţia (Legea 227/2015, modificată și actualizată); 

b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei : 
chirii, rente, dobânzi, dividende, etc. (Legea 227/2015, 
modificată şi actualizată); 

c) pensii, indiferent de natura lor (Legea nr.263/2010) ; 
d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002, modificată şi 

actualizată); 
e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 

272/2004, modificată şi actualizată); 
f) venituri din activităţile agricole (Legea 227/2015, modificată şi 

actualizată); 
g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, 

indemnizaţii pentru creşterea copiilor, stimulente pentru 
maternitate (OUG 148/2005, modificată şi actualizată); 

h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea 
nr.263/2010) ; 

i) alocaţii de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificată şi 
actualizată). 

(2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu 
se iau în considerare :  

a) burse 
b) alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat ; 

- ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia 
pentru copiii nou-născuţi şi altele asemenea ; 

Art. 18. (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei 
se iau în considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent 
dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate: 
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 I 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 
indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 
g) ajutoarele, indemnizaţiile şi 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; 
- execepțiile instituite prin lit. g) se referă exclusiv la ajutoare și 
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- pentru un solicitant aflat în plasament familial, veniturile 
familiilor care au în plasament copii (Legea 272/2004) ; 

-  alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate. 
 

indemnizații cu destinație specială neimpozabile și care nu sunt incluse în 
sfera concediilor de boală, respectiv a indemnizațiilor aferente acestora 
din urmă ce au caracter de venituri impozabile. 
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma 
deşeurilor 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 şi siguranţă naţională şi persoanele 
civile, precum şi 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 calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau 
în considerare:  

a) bursele; 
 b) veniturile exceptate conform aliniatului (1) lit. g); 
 c) orice alte venituri neimpozabile care nu se regăsesc la aliniatul (1). 

24. Art. 20 

(1) a) 

Art. 21. (1) a) Burse de performanță științifică Art. 20. (1) a) Bursele speciale  

25. Art. 20 

(2) 

(2) a) Criteriile de acordare a bursei de performanţă sportivă 
sunt : 

(2) a) Criteriile de acordare a bursei speciale pentru activitatea 
sportivă sunt : 
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26. Art. 20 

(3) 

(3) a) Criteriile de acordare a bursei de performanţă 
cultural-artistică sunt : 

(3) a) Criteriile de acordare a bursei speciale pentru activitatea 
cultural-artistică sunt: 

27. Art. 20 

(4) 

(4) Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă 
de performanţă sportivă respectiv cultural-artistică, va cuprinde : 

(4) Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă 
speciale pentru activitatea cultural-artistică respectiv speciale pentru 
activitatea sportivă, va cuprinde : 

28. Art. 21 Art. 22. Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite 
la învăţătură, bursele de studiu şi bursele de ajutor social, se 
atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri, 
sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă sau de 
absolvire), în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia 
vacanţelor. Pe durata sesiunilor de restanţe nu se acordă şi nu se 
încasează cuantumul burselor aferent acestor perioade 

Art. 21. Bursele de performanță atribuite studenţilor cu rezultate 
deosebite la învăţătură, bursele de merit şi bursele de ajutor social, se 
atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri, sesiuni de 
examene, activităţi practice, examen de licenţă sau de absolvire), în 
conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.  

29. Art. 22 Art. 23. În perioada vacanţelor şi restanţelor beneficiază de 
burse acordate din alocaţiile bugetare şi cele speciale de 
ajutor social studenţii bursieri orfani,  studenţii bursieri care 
provin din case de copii/centre de plasament, studenţii bursieri  
care se află în plasament familial, ori dacă sunt bolnavi TBC şi se 
află în evidenţa unităţilor medicale, dacă suferă de diabet, boli 
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale 
cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită 
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu 
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozată sau 
reumatism articular acut (conform H.G. 558/1998, anexa 2, art. 12) 
respectiv studenții bursieri care prezintă un Certificat de handicap 
permanent grav sau accentuat, cu excepţia ultimului semestru al 
ciclului de licenţă sau master.  

Art. 22. În perioada vacanţelor beneficiază de burse acordate din 
alocaţiile bugetare şi cele speciale de ajutor social: 
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a 
dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri 
peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa 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  
c) studenții bursieri care prezintă un certificat de handicap permanent 
grav sau accentuat, cu excepţia ultimului semestru al ciclului de licenţă 
sau master 

30. Art. 27 

(1) b. 4. 

4. întocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile : bursă de 
merit, bursă de studiu, bursă de ajutor social, bursă de ajutor 
social ocazional ; 

4. întocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile : bursă de 
performanță, bursă merit, bursă de ajutor social, bursă de ajutor social 
ocazional; 
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5. 5. redactarea procesului-verbal privind analiza, evaluarea şi 
atribuirea burselor şi semnarea acestuia de către toţi membrii 
comisiei ; 

5. redactarea procesului-verbal privind analiza, evaluarea şi atribuirea 
burselor şi semnarea acestuia de către toţi membrii comisiei ; 

31. Art. 32 Art. 33. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de 1.10. 
2015 fiind aprobat de către Senatul UBB şi este aplicabil începând 
cu semestrul I al anului universitar 2015/2016, când orice dispoziţii 
contrare se abrogă. 

Art. 32. Prezentul Regulament intră în vigoare la data de        fiind 
aprobat de către Senatul UBB şi este aplicabil începând cu semestru lI al 
anului universitar 2016/2017, când orice dispoziţii contrare se abrogă. 

32. Anexa 3  Se modifică denumirile burselor și cuantumurile 

33. Anexa 4  Se modifică denumirea bursei 

34. Anexa 6 alte venituri decât cele declarate şi că nu am cunoştinţă că 
părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate; nu sunt 
angajat, nu primesc pensie, nu primesc ajutor de şomaj, nu deţin 
proprietăţi şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploatarea 
proprietăţilor, nu obţin venituri din agricultură, nu obţin venituri 
din activităţi autorizate, nu obţin dividende, nu deţin conturi de 
economii. 

 

alte venituri decât cele declarate şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au 
obţinut alte venituri decât cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc 
pensie, indiferent de tipul acesteia, nu primesc ajutor de şomaj, nu deţin 
proprietăţi şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor, 
nu obţin venituri din agricultură, nu primesc alocații speciale de la bugetul 
de stat, venituri din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie, nu obțin 
venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor, nu 
beneficiez de drepturi în bani și natură din partea structurilor militare, nu 
obțin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală nu 
obţin venituri din activităţi autorizate, nu obţin dividende, nu deţin conturi 
de economii. 

35. Anexa 7, 

8 

 Se modifică denumirea burselor 

 

 

 

 


