




 

REGULAMENT 
Cod document  

R-05-16 

Regulamentul de acordare a burselor pentru 

studenţii de la învățământul cu frecvență 

Pag./Total pag. 1/ 10 

Data 15.11.2017 

Ediţie/Revizie 5/ 0  1  2  3  4  5  

 

F 003.07/Ed.1 Document public 

                     

        

CADRUL LEGAL 

 

 Prezentul regulament asigură cadrul legal privind modalitatea şi condiţiile generale de acordare a 

categoriilor de burse din fonduri de la bugetul de stat/venituri proprii şi a fost întocmit:  

 în conformitate cu prevederile art. 12, 204, 205, 223 şi 238 din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare, actualizată în 2016;  

 în temeiul HG nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea MEN; 

 în acord cu precizările OMEN nr. 3392/27.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale de 

acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învatamantul 

superior de stat, învăţământ cu frecvenţă. 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. (1) Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc) poate acorda: burse pentru stimularea 

performanţei academice, burse pentru susţinerea studenţilor cu venituri reduse, burse speciale, burse pentru 

stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate şi alte forme de sprijin material. 

 (2) Pentru studenţii cu rezultate remarcabile în activităţi culturale şi sportive, UBc acordă burse, 

denumite în continuare burse speciale. 

 (3) Operatorii economici, organizaţii nonguvemamentale sau persoane fizice/persoane juridice pot 

oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenţilor, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 (4) Studenţii pot beneficia şi de alte burse, finanţate din veniturile proprii ale UBc sau din alte forme 

legal constituite.  
  

Art. 2. (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă, dacă nu se precizează altfel, pe perioada desfăşurării activităţilor 

didactice (prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene).pe 
toată durata anului universitar (12 luni)., semestrial. Prima perioadă, aferentă semestrului I, este 
octombrie – martie, a doua perioadă, aferentă semestrului II, este aprilie – septembrie. 
 (2) Studenților înmatriculați în ultimul an de studii 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 
vor acorda același tip de bursă/burse până la finalizarea anului universitar respectiv, adică până în 
luna septembrie, indiferent de momentul în care susțin examenul de finalizare a studiilor.până la 
data încheierii procesului-verbal de finalizare a studiilor, pentru prima sesiune, indiferent dacă 
susțin sau nu examenul de finalizare. 

 (2) (3) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora, este aprobat prin hotărârea Senatului universitar, la 

propunerea Consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii studenţilor din universitate. 

Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită în universitate, iar cuantumul 

bursei de merit este mai mare decât valoarea bursei sociale. 

 

SECȚIUNEA A  

FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT 
 

CAPITOLUL II 

Categorii de burse şi criteriile generale de acordare  
 

Art. 3. (1) Din fondurile de la bugetul de stat, UBc poate acorda studenţilor de la ciclul I – studii 

universitare de licenţă, ciclul II – studii universitare de master și cursanților la studii 

postuniversitare, forma de învățământ cu frecvență, cu şi fără taxă, la programele de studii şi anii de 

studii care generează fonduri de burse, următoarele  categorii de burse: 

A 

B 
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a) burse pentru stimularea performanţei academice; 

b) burse speciale; 

c) burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate;  

d) burse pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse. 

 (2) Studenţii, care doresc acordarea unei burse, vor depune la secretariatul facultăţii, în 

termenul stabilit de comisia de burse, cererea de solicitare şi documentele aferente fiecărui tip de 

bursă solicitat. 

 

Art. 4. (1) Bursele pentru stimularea performanţei sunt de două categorii: burse de merit (BM) 

şi bursă de performanţă (BP). 

 (2) Bursele prevăzute la alin. (1) au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate 

academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.  

 

Art. 5. (1) Bursa de performanță (BP) se poate acorda studenţilor integralişti care se încadrează în 

cel puţin unul dintre următoarele cazuri: 

a) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari punctaje (medii 

ponderate) din acelaşi an al unui program de studii (care crează fond de burse), începând cu 

semestrul al II-lea, anul I de studii (BPa);  

b) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete (BPb). Pentru acest caz, bursele se 

pot acorda începând cu anul II de studii, al ciclului de studii de licenţă/master, în urma 

recunoaşterii, de către UBc, a performanţelor realizate, pe o perioadă de un an calendaristic, 

dar nu mai mult de finalizarea studiilor. 

(2) UBc va acorda, din soldul rezultat la fondul de burse din semestrul anterior, sprijin 

financiar studenţilor cu rezultate deosebite, pentru participarea la conferinţe, concursuri 

studenţeşti sau publicarea de articole ştiinţifice. 

 (3) Bursa de performanţă de la alin. (1), pct. a) se acordă câte una pentru fiecare program de 

studii care creează fondul de burse.  

 

Art. 6. (1) Bursa de merit (BM) se acordă, semestrial, studenţilor integralişti, pe perioada 

activităţilor didactice, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, în limita fondului de burse 

finanţate de la buget, pe programe de studii şi ani de studii. 

 (2) Bursele de merit se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de cei care 

îndeplinesc condiţia de medie (medie formată din disciplinele obligatorii şi, la cerere, şi din 

disciplinele facultative) până la epuizarea fondului de burse. 

  

Art. 7. (1) Bursele speciale se acordă, semestrial, maximum 15, la nivel de universitate, studenţilor 

care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri: 

a) au obţinut rezultate sportive la nivel olimpic, mondial, european, național;  

b) au performanțe cultural-artistice deosebite la nivel mondial, european și național; 

c) sunt implicaţi în activităţi extracurriculare şi de voluntariat, recunoscute la nivel 

internațional. 

 (2) În cazul în care nu sunt solicitări pentru o anumită categorie, bursa rămasă se redistribuie 

la o altă categorie la care există solicitări. 

 (3) Bursele prevăzute la alin. (1) se acordă de către Consiliul de administraţie, la propunerea 

comisiei de burse şi a Consiliului facultăţii pentru rezultatele obţinute ca studenţi ai universităţii şi 
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nu sunt condiţionate de calitatea de integralist. Acordarea lor se analizează doar din punct de vedere 

al rezultatelor obţinute. 

 

Art. 8. (1) Bursele pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare se acordă la nivel de 

universitate, în vederea susţinerii mobilităţilor temporare efectuate în universităţi şi instituţii din 

ţară şi străinătate, maximum 25 de burse, a câte 5 luni. 

 (2) Cuantumul burselor prevăzute la alin. (1) este la nivelul burselor de merit şi se acordă pe 

durata stagiului. 

 

Art. 9. (1) Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse sunt: burse 

sociale (BS) şi burse sociale ocazionale (BO).  

 (2) Această categorie de burse se acordă din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, 

semestrial, pe perioada activităţilor didactice, în funcţie de situaţia socio-economică a familiei 

studentului şi a criteriilor generale stabilite prin prezentul regulament. 

 (3) În cazul burselor prevăzute la alin (1), singurul criteriu academic de acordare este 

promovabilitatea anului universitar. 

 (4) Bursele sociale au rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru studenţii 

proveniţi din medii socio-economice defavorizate, din familii defavorizate şi celor pentru care s-a 

dispus ca măsură de protecţie plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare 

la care sunt înscrişi. 

 (5) Bursa socială se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani. 

(6) Bursa socială se poate cumula cu o singură categorie de bursă de la bugetul de stat. 

 

Art. 10. (1) Bursele sociale (BS) se acordă în baza prevederilor prezentului regulament, prin 

hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului de administraţie, potrivit fondurilor 

disponibile şi a nevoilor identificate la nivelul comunităţii studenţeşti.  

 (2) Cuantumul bursei sociale se stabileşte pornind de la cuantumul minim propus anual de 

către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), ţinând cont de faptul 

că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare. 
 (3) Beneficiarii burselor sociale sunt, în următoarea ordine de priorități: 
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, care nu realizează venituri peste plafonul de acordarea bursei sociale; 
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni anterioare începerii semestrului/anului 

universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim 

net pe economie. 

 (4) Pentru studenţii care se încadrează la categoriile prevăzute la alin (3) lit. a) şi b) al prezentului 

articol, bursa socială se acordă şi pe perioada vacanţelor. 

 (4) Prin student orfan se înțelege studentul care are un părinte decedat sau 
ambii părinți decedați.  
  

C 

C 

C 
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Art. 11. (1) Bursa de ajutor social ocazional (BO) se acordă, la cerere, pe baza documentelor 

justificative, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel: 

a) bursa de 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 dinaintea depunerii cererii pentru 

acordarea acestui tip de bursă, 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 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 naştere 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 de 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 

caz de deces al 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.   

(2) Cuantumul acestor burse este același cu al bursei sociale (BS). 

 

Art. 12. (1) Pentru obţinerea bursei sociale, studenţii vor depune la secretariatul facultăţii o cerere 

însoţită de declaraţia de venituri şi de actele justificative, până la data stabilită de comisia de burse. 

 (2) În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună dosarul cu următoarele 

documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse 

oferite: 

a) adeverinţe cu veniturile nete totale lunare ale părinţilor sau soţului (soţiei) încadraţi în 

muncă şi, eventual, al studentului (studentei)/cupoanele de pensii/adeverinţe cu ajutorul de 

şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului sau ajutorul social de la Oficiul Forţelor de 

Muncă sau cupoanele, pe ultimele trei luni, anterioare lunii în care se depune solicitarea 

pentru bursa socială; 

b) adeverinţe de la Administraţia financiară, pe numele fiecărui membru al familiei, cu 

venitul net pe ultimele trei luni (sau net anual). Pentru cei din mediul rural, adeverinţe de la 

primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole 

în anul precedent (pentru student(ă), tată, mamă sau susţinători legali); 

c) adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, învăţământ cu frecvenţă sau copie 

după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studenţilor care nu au îndeplinit 

vârsta de şcolarizare; 

d) copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul, sau 

hotărâre de divorţ pentru studenţii cu părinţi divorţaţi; 

e) copie după certificatul de căsătorie pentru studenţii căsătoriţi; 

f) cupon/extras de cont bancar pentru alocaţii copii; 

g) cupon/extras de cont bancar pentru alocaţii de plasament; 

h) adeverinţă cu valoarea burselor acordate elevilor/studenţilor;  
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i) 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. 10 alin. (3) lit. b); 

j) copia cărţii de identitate a solicitantului; 

k) declaraţie pe proprie răspundere a veniturilor realizate de familia solicitantului; 

l) cerere pentru acordarea bursei sociale; 

(3) 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.  

(4) Actele justificative pentru obţinerea burselor de ajutor social se vor referi la ultimele trei 

luni, înainte de începerea semestrului pentru care se solicită bursă. 

 

Art.13. (1) În vederea acordării burselor pentru susținerea financiară a studenților, 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 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, bursele elevilor/ studenților; 

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; 
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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. 14. (1) Studenţii, cu examene nepromovate  sau cu întrerupere parţială  a studiilor, nu pot 

beneficia de burse pentru stimularea performanţei, BP sau BM. 

(2) Studenţii transferaţi, studenţii care revin după întreruperea studiilor şi studenţii 

reînmatriculaţi pot beneficia de bursele pentru stimularea performanţei, începând cu semestrul 

următor promovării tuturor diferenţelor, în condiţiile prezentului regulament. 

 (3) 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 unul dintre programe 

(respectiv, de la instituţia la care are depusă diploma de bacalaureat în original); 

 (4) Absolvenţii cu diplomă, care urmează un al doilea program de studii, pot solicita burse 

de la bugetul de stat, dacă pe parcursul frecventării primului program de studii nu au beneficiat de  

astfel de burse. 

 

Art. 15. (1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă, pentru 

un singur program de master, cu excepţia burselor pentru stagii de studii universitare şi 

postuniversitare prevăzute la art. 8. 

 (2) Un student nu poate primi simultan, două tipuri de burse din aceeaşi categorie, dar are 

dreptul să opteze pentru aceea 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 bursă socială, pot primi şi orice 

alt tip de bursă stipulat în prezentul regulament. 

 (4) Studenţii, care nu au diploma de bacalaureat,  în original, depusă la dosarul personal, nu 

pot beneficia de bursă. Studenţii din anul I, cărora nu li s-au eliberat diplomele de bacalaureat, vor 

primi bursa acordată la data depunerii acestora, inclusiv bursa restantă. 

 

Art. 16. 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 organizaţii 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. 

 

 

 

 

A 
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CAPITOLUL III 

Componenţa comisiilor de burse 

 

Art. 17. (1) Informaţiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor, de la bugetul de stat, 

se fac publice prin afişarea pe pagina web şi la sediul universităţii, la începutul anului universitar. 

 (2) Depunerea cererilor și documentelor justificative, în vederea obținerii unor categorii de 

burse, se va face până la data de 5 noiembrie, pentru bursele aferente semestrului I și până la data de 

15 martie, pentru bursele aferente semestrului II. 

 (3) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea obţinerii 

unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul fiecărei facultăţi/universităţii cu 

minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită stabilită pentru depunerea acestora. 

 

Art. 18. Comisia de burse pe facultăţi are următoarea componență:  

Preşedinte: un prodecan; 

Membri: administratorul-şef al facultăţii/un director de departament/un administrator 

patrimoniu; 

   reprezentantul Ligii studenţeşti în Consiliul facultăţii; 

Secretar: secretarul-şef al facultăţii/secretar facultate. 

 

Art. 19. Comisia de contestații pentru bursele care se acordă la nivel de facultate se constituie din: 

Președinte: decanul facultăţii/un prodecan; 

Membrii: un director de departament/un prodecan 

        reprezentantul Ligii studenţeşti în Senatul UBc; 

Secretar: un secretar de facultate/un administrator patrimoniu 

 

Art. 20. (1) Comisia de burse la nivel de Universitate are următoarea componenţă: 

Președinte: un prorector  

Membri: un prorector  

  2 decani 

reprezentantul Ligii studenţeşti în Consiliul de administrație 

Secretar: secretarul-șef al Universității/DGA 

(2) Contestațiile pentru bursele care se acordă la nivel de Universitate se rezolvă de către 

Biroul Consiliului de administrație. 

 

Art. 21. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea 

unei burse pentru ajutor social, universitatea va sesiza organele de anchetă competente şi va proceda 

la sancţionarea studentului, în conformitate cu gravitatea faptei. 

   

CAPITOLUL IV 

Modul de constituire a fondului pentru diferite tipuri de burse. 

 

Art. 22. (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 învățământul cu frecvenţă, fără taxă de studii, ciclurile de studii 

licenţă şi master din instituţia respectivă, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse. 
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 (2) Din fondul de burse repartizat universităţii, minimum 30% din total este alocat pentru 

categoria de burse sociale. Prin împărţirea acestui fond la cuantumul bursei sociale va rezulta 

numărul de burse de acest tip disponibile. 

 (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. 23. (1) Din fondul total de burse al universităţii se constituie fondul pentru burse sociale care 

se distribuie pe facultăţi proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi. 

 (2) Din fondul rămas, se delimitează: 

 fondul pentru bursele speciale; 

 fondul de burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate,  

constituite la nivel de universitate. 

 (3) Fondul rămas disponibil după delimitarea categoriilor de burse repartizate  la nivel de 

universitate, menţionate la alin. (1) şi (2), se distribuie pe facultăţi/cicluri de studii/programe de 

studii/ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi, constituindu-se fondurile pentru 

celelalte categorii de burse;  

 (4) Bursele se acordă pe bază de cerere depusă la secretariatul facultăţii.  

 

Art. 24. (1) Redistribuirea sumelor nerepartizate se va face în următoarele etape:  

a) fondul de burse sociale nerepartizat se redistribuie la nivel de universitate pentru 

asigurarea procentului de minimum 30% destinat acestei categorii de burse ; 

b) pe program de studii, fără a ţine cont de anul de studiu; 

c) pe ciclul de studii, fără a ţine cont de programul de studii şi anul de studiu; 

d) pe facultate, fără a ţine cont de ciclul de studii, programul de studii şi anul de studiu; 

e) suplimentarea fondului de burse de ajutor ocazional, la nivel de universitate.  

 (2) Sumele nerepartizate într-o etapă vor fi centralizate pentru etapa următoare şi se vor 

repartiza între toţi studenţii care intră în respectiva etapă. 

 (3) În caz de punctaj egal la acordarea burselor, criteriul de departajare este media obţinută. 

În cazul menţinerii egalităţii, comisia de burse va lua în calcul situaţia şcolară pe anii anteriori, 

punctaj şi medie, respectiv media de la admitere, şi activitatea socială. 

 (4) Pentru studenții din anul I, ciclul de studii universitare de master, în cazul menținerii 

egalității, se va lua în calcul media de admitere/ licență/absolvire a studiilor universitare de licență. 

 

SECȚIUNEA B  

VENITURI EXTRA BUGETARE 

 

CAPITOLUL V 

Categorii de burse şi criterii generale de acordare 

 

Art. 25. Categoriile de burse care se pot acorda din veniturile proprii ale universităţii, studenţilor 

cetăţeni români şi străini, din ciclul I – studii universitare de licenţă şi din ciclul II – studii 

universitare de master, care sunt înmatriculaţi în regim de student bugetat sau în regim cu taxă, sunt 

următoarele: 

a) Bursa pentru practică/ formare/ perfecţionare se acordă semestrial, pe bază de cerere, 

studenţilor care şi-au îndeplinit criteriile minime de promovabilitate. Selecţia şi aprobarea 
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cererilor studenţilor, pentru această categorie de bursă, se realizează de către Consiliul de 

administraţie, în limita numărului de locuri stabilit. Bursa se acordă pe durata minimă a unui 

stagiu de practică din planul de învăţământ, pe baza dovezii prezenţei studentului la practică/ 

formare/ perfecţionare, şi nu este exclusă de acordarea de către universitate a unei alte 

categorii de burse; 

b) Bursa de ajutor financiar se acordă, pe bază de cerere şi documente justificative, la fel ca 

la bursele de ajutor social, numai studenţilor în regim cu taxă, care şi-au îndeplinit criteriile 

minime de promovabilitate. Bursa de ajutor financiar se acordă pe un an universitar, la 

propunerea Consiliului facultăţii şi cu aprobarea Consiliului de administraţie. Această 

categorie de bursă nu se poate atribui simultan cu o altă categorie de bursă din fondul de 

burse de la buget şi nu poate depăşi, ca valoare, bursa de ajutor social. Criteriile de acordare, 

valoarea bursei şi numărul de burse se stabilesc de către Consiliile facultăţilor, în funcţie de 

situaţia financiară. Bursa de ajutor financiar se poate suspenda în cursul anului universitar 

pentru absenţele nemotivate de la activităţile cu caracter obligatoriu; 

c) Bursa de cazare în căminele studenţeşti se acordă studenţilor bugetați şi cu taxă, sportivi 

de performanţă în cadrul Clubului Sportiv „Ştiinţa” Bacău, care şi-au îndeplinit criteriile 

minime de promovabilitate. Bursele se acordă, pe bază de cerere, la recomandarea Clubului 

Sportiv „Ştiinţa” Bacău, cu aprobarea Consiliului de administraţie. Secretariatele 

facultăţilor, de care aparţine fiecare student, vor confirma situaţia şcolară pentru acordarea 

acestei burse. Bursa se acordă pentru activitatea de performanţă sportivă în cadrul Clubului 

Sportiv al universităţii şi nu exclude acordarea de către universitate a unei alte categorii de 

bursă. Bursa se atribuie pe durata anului universitar, pe perioada activităţilor didactice. 

d) Bursa pentru activitățile desfășurate în căminele studențești se acordă în baza rapoartelor 

lunare de activitate, studenților din structurile de conducere ale căminelor, la sfârșitul 

semestrului II al anului universitar. Cuantumul acestei burse este stabilit anual de către CA. 

 

Art. 26. Pentru ciclul III – studii universitare de doctorat, se pot acorda, în funcţie de situaţia 

financiară a universităţii, burse de completare şi burse de studiu pentru doctorat. Aceste burse se pot 

constitui din diferite surse de finanţare: fondul de cercetare al universităţii, subvenţii de la 

autorităţile locale, sponsorizări etc.  

 

Art. 27. (1) Studenților doctoranzi li se pot acorda următoarele categorii de burse:  

a) burse  din proiectele cu fonduri structurale, ale căror cuantumuri sunt stabilite prin 

proiectele respective. Această categorie de burse nu se acordă prin prezentul regulament; 

b) burse din fondurile MEN, dacă desfăşoară activitatea de cercetare de minimum 8 ore în 

universitatea noastră sau în alte universităţi, din ţară sau din străinătate, cu care există 

încheiate acorduri de colaborare; 

c) burse de completare, dacă programul de cercetare, de minimum 8 ore, se desfăşoară în 

Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău sau într-o altă  universitate, din ţară sau din 

străinătate, cu care există acord de colaborare; 

d) burse de studiu pentru doctorat, care se acordă numai doctoranzilor cu taxă, cu 

programul de cercetare de 8 ore în universitatea noastră sau într-o altă universitate parteneră 

cu care există acord de colaborare.  

 (2) Bursa de completare şi bursa de studii pentru doctorat se acordă pe bază de cerere, cu 

aprobarea Consiliului de administraţie.  
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 (3) Comisia de burse pentru acordarea burselor pentru doctorat este formată din toţi 

conducătorii de doctorat din cadrul Şcolii de Studii Doctorale. Aceasta stabileşte ierarhizarea 

studenţilor în vederea acordării burselor, în funcţie de aprecierea conducătorului de doctorat, de 

curriculum vitae şi de rezumatul proiectului de cercetare al doctorandului. 

 (4) Pentru studenţii  doctoranzi, care au burse din fonduri structurale şi aceste fonduri nu au 

fost transmise universităţii în termenele prevăzute în proiecte, universitatea va plăti sub formă de 

împrumut, pe bază de cerere, cu avizul directorului Şcolii de Studii Doctorale şi aprobarea 

Consiliului de administraţie, astfel: 

a) bursele studenţilor, în cuantumul prevăzut de proiect, pe perioada în care se află la studii 

sau în stagii de cercetare în străinătate; 

b) bursele de completare, studenţilor care realizează stagiul de cercetare la universitate. 

 

 Art. 28. Cuantumul burselor din venituri proprii se stabilesc de către Consiliul de administraţie 

şi se aprobă de Senatul universitar pentru fiecare an universitar. 

  

CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 
   

Art. 29. (1) Toate categoriile de burse, dacă nu se precizează altfel în regulament, se acordă de către 

Comisia de burse stabilită la nivel de facultate, cu aprobarea Consiliului facultăţii. 

(2) Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii burselor, atrage după 

sine exmatricularea studentului și returnarea sumelor încasate pe nedrept. 

 (3) Contestaţiile privind acordarea burselor de orice categorie, se depun la secretariatele 

facultăților. 

  

Art. 30. Ediția 5, revizia 3 a prezentului regulament a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar 

din data de 20.11.2017 

 


