
UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ” 

DIN CLUJ-NAPOCA 

 

 

REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR 

FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢI 

 

 

 Cap. I. Dispoziţii generale 

 Art. 1. Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj Napoca  acordă studenţilor înmatriculaţi în cursuri 

de zi, în toate ciclurile de studii licenţă, master, burse pentru performanţele academice şi alte forme 

de sprijin material. 

 Art. 2. Pot beneficia de burse studenţii români, cu domiciliul stabil în România, şi studenţii 

cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin 

prezentul  regulament. 

Cap. II. Categoriile de burse, perioada de acordare, repartizarea fondurilor şi cuantumurile 

acestora 

Art 3.S-a stabilit acordarea următoarelor burse:  

• Bursa de merit. 

• Bursa de ajutor social. 

• Bursa de sprijin pentru continuarea studiilor.  
Art. 4. Categoriile de burse se acordă după cum urmează: 

-bursă de merit  - 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii; 

- bursă de ajutor social - lunar, pe durata unui an universitar, pentru perioada în care se desfăşoară 

activităţi didactice;  

- bursă de ajutor social ocazional - o singură dată pe semestru; 

- bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor- pe toata durata studiilor. 

Art. 5. Repartizarea pe facultăţi a sumelor aferente acordării burselor se face în limita fondurilor 

alocate de către Consiliului de Administraţie, direct proporţional cu numărul de studenţi 

înmatriculaţi la cursurile de zi prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie. 

 Art. 6. Facultăţile repartizează fondurile de burse pe specializări şi ani de studii, direct 

proporţional cu numărul de studenţi de la cursurile de zi.  



Art. 7. Bursele pot fi acordate din veniturile proprii ale Universitatii  sau alte fonduri, donatii sau 

sponsorizari. 

Art. 8.La începutul fiecărui an universitar, având în vedere propunerile Consiliilor facultăţilor, 

Consiliul de Administraţie aprobă procentul fondurilor alocate pentru bursele de ajutor social 

(inclusiv ocazional), din totalul fondului de burse alocat.  

Art. 9.În condiţiile în care facultăţile nu formulează propuneri, iar Consiliul de Administraţie nu 

aprobă alte procente, pentru bursele acordate se alocă un fond de 10- 20% din totalul excedentului 

/ profitului realizat  la finalul fiecarui an fiscal. 

 Art. 10. Cuantumul tuturor categoriilor de burse menţionate la Art. 4 este stabilit la începutul 

fiecărui an universitar, prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie.  

 Cap. III. Criterii de acordare a burselor  

Art. 11.Bursele se acordă studenţilor înmatriculaţi în semestrul universitar curent, în conformitate 

cu criteriile prevăzute în prezentul Regulament şi în limita fondurilor disponibile.  

Art. 12.Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa 

politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu 

activitate conformă cu legislaţia română, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, 

studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 

Art. 13.Criteriile de acordare a bursei de merit sunt: 

 a) îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice, prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an 

universitar); 

 b) participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenţii; 

 c) în situație de punctaj egal, în urma evaluării activității științifice, media poate fi laută în 

considerare pentru departajare; 

Art. 14.Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă de merit, va cuprinde:  

a) curriculum vitae; b) lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă 

rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările ştiinţifice, sportive sau cultural-artistice la 

care a participat; c) situaţia şcolară; d) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a 

desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică. 

 Art.15.La începutul fiecărui an universitar, Consiliul facultăţii stabileşte numărul de burse de 

merit şi componenţa comisiei de evaluare a candidaţilor. După avizarea propunerilor comisiei, 

Consiliul facultăţii le înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie.  

Bursa de ajutor social  

Art. 16 .Bursele de ajutor social se pot acorda anual, studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 

curent, în limita fondurilor alocate.  



Art. 17.La începutul fiecărui an universitar, la propunerea Consiliilor facultăţilor, Consiliul de 

Administraţie aprobă numărul minim de credite necesar pentru ca un student să poată obţine şi/sau 

să beneficieze în continuare de o bursă socială. Numărul de credite se calculează luând în 

considerare doar disciplinele din planul de învăţământ al semestrului anterior.  

Art. 18.Semestrial, bursele sociale sunt revizuite doar în cazuri de excepţie (ex. completarea 

numărului de burse acordate în primul semestru în cazul în care sunt studenţi care obţin o altă 

categorie de bursă în urma rezultatelor obţinute).  

Art. 19.Bursele de ajutor social se acordă, conform următoarelor priorităţi şi criterii:  

1. studenții 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. studenţii care se află ȋn evidenţele dispensarului studenţesc sau a medicului de familie şi atestă 

cu certificate medicale (eliberate de medical specialist) și vizate de acesta că suferă de una din 

afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea 

Criteriilor Generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii din 

ȋnvăţământul superior de stat şi anume 1) studenții 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 atestate de un medic 

specialist 14) tulburări din spectrul autist, 15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) 

surditate, 17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 19) cei cu 

handicap locomotor, 20) spondilită anchilozantă, 21) reumatism articular, 22) cu orice alte boli 

cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare atestate de un medic specialist și 23) 

studenți 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.  

 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 socio-economic, a căror 

familie nu a realizat în cele 3 luni  după caz un venit lunar net mediu pe membru de familie 

mai mare  decât 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 și se poate acorda o singură dată 

pe parcursul unui an universitar: − studentei care nu realizează alte venituri decât oricare dintre 

formele de bursă sau − studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre 

formele de bursă.  

c. bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului/ei pentru 

decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau, în caz de deces al studentului/ei, unui 

membru al familiei (rudenie de grad I) care nu realizează venituri. 

 Art. 20. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului  și însoţită de actele 

doveditoare corespunzătoare. Dosarele se depun la facultăți sau online pe platformele puse la 

dispoziție de universitate indiferent de sursa de finanțare . Bursele din fonduri bugetare se acordă 

în limita legală a fondului alocat facultăților pentru bursele de ajutor social. 

 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. 

Art. 21.Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă ca ajutor social ocazional  cuprind următoarele 

documente: (1) cerere ; (2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de 

identitate;  (3) copie după certificatul de căsătorie; (4) copie după certificatul de nastere / deces – 

dupa caz; (5) documente justificative privind veniturile familiei. 

Art.22. Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda, la solicitarea studentului, în cuantumul 

lunar al unei burse de ajutor social, de două ori în decursul unui an universitar, indiferent dacă 

acesta mai beneficiază de altă categorie de bursă.  

Art. 23. Studenţii care solicită această categorie de bursă ataşează la dosarul pentru bursa de ajutor 

social o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.  

Art. 24. Bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor se acorda studentilor pe toata 

perioada scolarizarii pe baza cererii studentului si insotita de acte doveditoare corespunzatoare, 

din care sa reiasa ca doreste sa-si continue studiile dar  se află în imposibilitatea de a onora 

obligațiile de plată aferente taxelor de scolarizare . 

Cap. IV. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor  

Art. 25. La nivelul fiecărei facultăţi, cu aprobarea Consiliului acesteia, se constituie o comisie de 

analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor.  

Art. 26.Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită, în principiu, 

din: decanul sau un prodecan al facultăţii, , secretarul - şef şi reprezentanţi ai studenţilor pentru 



fiecare specializare, prioritar membri ai Consiliului Facultăţii, astfel încât aceştia să reprezinte un 

procent de minim 50% din totalul membrilor.  

Art.27.Comisia astfel constituită are următoarele responsabilităţi:  

a) repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare;  

b) stabilirea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care să nu contravină 

prevederilor prezentului regulament;  

c) analiza documentelor din dosarele depuse;  

d) organizarea concursului pentru acordarea burselor studenţilor;  

e) întocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile: bursă pentru performanţă (ştiinţifică, sportivă 

sau cultural-artistică); bursă de merit; bursă de studiu ; bursă de ajutor social; bursă de ajutor social 

ocazional;  

f) verificarea încadrării în fondurile alocate;  

g) propunerea altor surse de finanţare a burselor;  

h) analiza şi rezolvarea contestaţiilor 

Cap. V Burse speciale si alte forme de sprijin material pentru studenti. 

Art 28. La începutul fiecărui an universitar Senatul Universităţii aprobă numărul de burse speciale, 

stabilit în Consiliul de Administraţie. Bursele speciale se pot acorda pentru activitatea științifică, 

e pentru activitatea sportive si pentru activitatea cultural-artistică.  Bursele speciale pentru 

activitatea științifică și pentru cea sportivă sunt acordate pentru 12 luni consecutive, inclusiv în 

perioada vacanţelor, începând cu data atribuirii. Bursele speciale pentru activitatea cultural-

artistică sunt acordate semestrial. Pentru atribuirea burselor speciale se constituie comisii. 

Constituirea comisiilor de atribuire a burselor speciale pentru activitate sportivă și cultural-

artistică, procedurile de lucru și atribuțiile acestora sunt cele prevăzute de prezentul regulament 

pentru comisiile de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de la nivelul facultăților.  

a) Bursele speciale pentru activitatea științifică se atribuie prin concurs organizat de 

universitate. Condițiile și criteriile de concurs sunt stabilite de către Consiliului Ştiinţific al 

Universităţii. Aprobarea şi nominalizarea acestor burse este de competenţa Consiliului Ştiinţific al 

Universităţii. 

  b) Criteriile de acordare a bursei speciale pentru activitatea sportivă sunt:  

1. îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/ an 

universitar);  

2. rezultate deosebite la competiții de mare anvergură seniori, tineret, juniori (obligatoriu în 

discipline sportive olimpice): Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale, Campionate Europene, 

campionate Mondiale/Europene Universitare, competiții ce aduc prestigiu de imagine Universității  

în perioada în care au statutul de student Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj Napoca  sau în 

cele 12 luni calendaristice precedente. 



 Dosarul de candidatură, întocmit de studenții care solicită bursă specială pentru activitatea 

sportivă va cuprinde:  

a. curriculum vitae;  

b. copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările sportive 

la care a participat;  

c. recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea sportivă. 

 

c) Bursele speciale pentru activitatea cultural-artistică se atribuie prin concurs organizat de 

universitate. Condițiile și criteriile de concurs sunt stabilite de către Comisia de acordare a burselor 

speciale pentru activitatea cultural-artistică. Aprobarea și nominalizarea acestor burse este de 

competența Comisiei de acordare a burselor speciale pentru activitatea cultural-artistică și a 

Comisiei de acordare a burselor pe universitate.  

 

Art 29.Indiferent de rezultatul exercitiului financiar excedent/deficit se acorda sprijin 

material pentru urmatoarele categorii de studenti: 

• studenţii care sunt în întreţinerea aceleiaşi familii (părinţi, copii, fraţi, soţi) beneficiază 

de o reducere de 5% a taxei pentru fiecare, în toţi anii de studiu, pe baza unei cereri 

depusă la casierie, cu acte doveditoare(copii cerificat de naştere, certificat de căsătorie 

după caz), Cererea se poate depune până cel târziu 01.10.2021. 

• studenţilor care urmează în paralel două programe de studii sau sunt la a II a 

specializare din cadrul UNIVERSITATEA ”BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ 

NAPOCA  , beneficiază de o reducere a taxei cu 8%. 

• Reducerile nu se cumulează. Se acorda reducerea cea mai mare. 

Cap. VI. Dispoziţii finale 

Art. 30.Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse, având la bază documente 

fictive, vor fi sancţionaţi disciplinar, material sau penal, după caz. 

 Art.31.Hotărârea Consiliului de Administraţie prin care se aprobă cuantumul burselor şi cea prin 

care se repartizează fondurile pe facultăţi fac parte din prezentul Regulament, ca anexă.  

Art. 32.Facultăţile pot adopta regulamente proprii de burse, în conformitate cu dispoziţiile 

prezentului Regulament. 

 

Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universității ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca în 

ședința din data de 01.10.2021. 

 

Rector, 

Prof.univ.dr. Jaradat Mohammad 


