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Responsabilităţi
Conţinutul reviziei
S-a modificat condiția de acordare a bursei de
performanță științifică și pentru studenții la
studiile de master, anul I, având în vedere că
HG 588/1998 nu făcea diferența între ciclurile
de studii, iar performanța științifică
confirmată este obiectivul Universității,
indiferent
de
proveniența
studenților
(absolvenți proprii sau alte universități).
S-a introdus punctul 3, privind condițiile de
acordare a bursei de cazare în căminele
studențești, pentru sportivii Clubului Sportiv
Știința Bacău.
Regulamentul are o pagină în plus, ca urmare
a introducerii punctul 3, în pagina 5 (ultima
pagină in E3R0), pentru a nu se introduce fără
sens pagina 5b.
Toate modificările sunt marcate cu caractere
Bookman Old Style, italice.
Bursa pentru activitate de voluntariat s-a
redenumit în bursa de practică/ formare/
perfecționare, și s-au schimbat condițiile de
acordare.
Bursa de ajutor financiar se poate suspenda pe
parcursul anului universitar pentru absența
nemotivată de la activitățile cu caracter
obligatoriu.
S-a introdus o nouă categorie de bursă pentru
doctoranzi, și anume bursa de studii pentru
doctorat, și s-au introdus precizări
suplimentare privind celelalte categorii de
burse acordate doctoranzilor.
S-a introdus precizarea că toate categoriile de
burse, cu excepția celor pentru care sunt alte
precizări, se acordă de către comisiile de
burse pe facultăți, cu aprobarea consiliilor
facultăților.
S-a corectat antetul prin introducerea
prepoziției „din” înainte de sursele fondurilor
burselor.
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SECȚIUNEA A – FONDURI DE LA BUGET
I. Felul bursei şi condiţii generale de acordare
Categoriile de burse ce se pot acorda cetăţenilor români, studenţi în ciclul I – studii universitare
de licenţă, ciclul II – studii universitare de master, ciclul III – studii universitare de doctorat, cursuri de
zi, cu şi fără taxă, la programele de studii şi anii de studii care generează fonduri de burse, la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, conform Legii 288/2004, Legii 1/2011 şi HG nr.
558/1998, sunt următoarele:
1. Burse de merit: a) Bursa de merit pentru rezultate deosebite la învăţătură, se acordă pe
facultăţi, semestrial, pe perioada activităţilor didactice (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice,
examene de finalizare de studii), studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, începând cu semestrul
II al anului I de studiu – pentru ciclul I și ciclul II. Media minimă pentru acordarea bursei de merit
este 9,80;
b) Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă pe universitate, prin
concurs, studenţilor cu performanţe ştiinţifice;
c) Bursa de performanţă artistică şi
d) Bursa de performanţă sportivă, amândouă se acordă pe Universitate,
studenţilor cu rezultate cultural-artistice şi respectiv sportive deosebite. Acestea sunt burse de merit şi
se acordă de către Consiliul de administrație, la propunerea comisiei de burse şi a consiliului facultății.
Bursa de merit atribuită pentru performanţe ştiinţifice – bursa de performanţă – se poate atribui
începând cu anul al doilea de studiu la studiile de licență și în toți anii la studiile de master,
pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituţiei de învăţământ
superior. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară pentru studenţi.
2. Bursa de studiu se poate acorda studenţilor care au obţinut cel puţin media 7,50:
a) la concursul de admitere – pentru studenţii din anul I de studiu, pentru acordarea bursei pe
semestrul I, toate ciclurile;
b) pe semestrul I – pentru acordarea burselor în semestrul al doilea, toate ciclurile;
c) pe anul de studiu precedent, pentru acordarea burselor pe semestrul I la anii de studii
următori, toate ciclurile.
d) Candidaţii olimpici, admişi fără concurs, pe locuri bugetare, se consideră admişi cu media
10, primii pe listă, şi în semestrul I al anului I de studiu primesc numai bursă de studiu, în
limita fondului de bursă al programului de studii. Candidaţii olimpici, admişi fără concurs,
pe locurile cu taxă, pot primi burse în baza acestui regulament începând cu semestrul II al
anului I de studiu.
3. Bursele de studiu se acordă semestrial, pe perioada activităţilor didactice, în funcţie de
rezultatele obţinute la învăţătură, proporţional cu numărul de locuri finanţate de la buget pe programe
de studii şi ani de studii.
Studenţii care doresc acordarea de burse de merit sau de studiu vor depune la decanatele
facultăţilor, în termenul stabilit de comisia de burse, cereri de obţinere a bursei.
4. Bursa de ajutor social se poate acorda numai studentului integralist, la cerere, semestrial,
pe perioada activităţilor didactice, în funcţie de situaţia materială a familiei acestuia, din următoarele
categorii:
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a) studenţilor cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în
baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 42/1990, care atestă calitatea
lor ori a unuia dintre părinţi de “Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989” sau de “Erou-martir” – cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi
reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevetul semnat de Preşedintele României;
b) studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu
realizează venituri. Prin studenţi orfani se înţelege studenţii orfani de ambii părinţi, care nu
au împlinit vârsta de 25 ani şi nu sunt căsătoriţi.
c) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronhic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau
reumatism articular;
d) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.
5. Pentru obţinerea bursei de ajutor social 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.
Bursa de ajutor social nu se atribuie studenţilor care beneficiază de o altă categorie de bursă.
6. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantum cel puţin egal cu bursa
minimă, stabilit 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, studenţilor
proveniţi din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie;
Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda aceluiaşi student de două
ori în decursul unui an universitar;
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a
cărui soţie nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o
bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut;
c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru
al familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau
căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este stabilită
de către Consiliul de administrație al Universităţii.
7. Actele justificative pentru obţinerea burselor de ajutor social se vor referi la ultimele trei luni
înainte de începerea semestrului pentru care se solicită bursă. Aceste acte justificative sunt:
1. Adeverinţe cu veniturile nete totale lunare ale părinţilor sau soţului (soţiei) încadraţi în
muncă şi, eventual, al studentului (studentei)
sau
Cupoanele de pensii
sau
Adeverinţe cu ajutorul de şomaj sau ajutorul social de la Oficiul Forţelor de Muncă sau
cupoanele pe ultimele trei luni;
F 03.07/Ed.1

SIM/R/R-05-16

REGULAMENT
REGULAMENT de acordare a burselor pentru studenții
români, fonduri de la buget, și pentru toți studenții,
venituri proprii

Cod document
R-05-16
Pag./Total pag.
Data

3/ 5
29.03.2013

Ediţie/Revizie

3/ 0 1 2 3 4 5

2. 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 primărie cu venitul
agricol net anual pentru anul precedent;
3. Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi, sau copie după
certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studenţilor care nu au îndeplinit vârsta de
şcolarizare;
4. Copie după certificatul de deces pentru studenţii care au părinţii decedaţi sau hotărâre de
divorţ pentru studenţii cu părinţi divorţaţi;
5. Copie după certificatul de căsătorie pentru studenţii căsătoriţi;
6. Declaraţie pe proprie răspundere a veniturilor realizate de familia solicitantului;
7. Cerere pentru acordarea bursei sociale.
8. a) Studenţii cu examene nepromovate sau cu întrerupere parţială a studiilor nu pot beneficia
de nici o categorie de bursă pentru anul de studiu pe care îl urmează, cu excepţia burselor de ajutor
social ocazionale.
b) Studenţii transferaţi, studenţii care revin după întreruperea studiilor şi studenţii
reînmatriculaţi pot beneficia de bursă începând cu semestrul următor promovării tuturor diferenţelor,
în condiţiile prezentului regulament.
c) Numărul de semestre în care un student beneficiază de bursă nu poate să depăşească numărul
de semestre al programului de studii de la care urmează să beneficieze de bursă (se numără și
fracțiunile de semestru în care a beneficiat de bursă).
9. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor (inclusiv vacanța de vară), în cuantumul
categoriei de bursă acordate, dacă studenţii bursieri sunt orfani, dacă provin din case de copii sau din
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 bronhic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut.
10. Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ
superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii (de la
instituţia la care are depusă diploma de bacalaureat), cu condiţia ca numărul total al anilor în care
beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studii prevăzut ca durată de şcolarizare la
programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă.
Absolvenţii cu diplomă, care urmează un al doilea program de studii, sau studenţii
reînmatriculaţi 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 programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă.
11. 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.
II. Componenţa comisiei de burse pe facultăţi
Comisia de burse pe facultăţi se constituie din:
Preşedinte:
Un prodecan;
Membri:
Directorii de departament;
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Administratorul-şef al facultăţii;
Reprezentantul Ligii Studenţeşti în Consiliul facultăţii;
Secretarul-şef al facultăţii.

III. Modul de constituire a fondului pentru diferite tipuri de burse.
Din fondul total de burse pe Universitate se constituie, la nivel de Universitate, fondul pentru
bursele de performanţă. Bursele, care nu se acordă, se vor distribuie pe facultăţi, proporţional cu
numărul de studenţi cu drept de bursă.
Din fondul total de burse pe facultate se constituie fondul pentru burse de ajutor social, în
proporţie de 4%. Prin împărţirea acestui fond la cuantumul bursei de ajutor social va rezulta numărul
de burse de ajutor social pe facultate.
Se delimitează apoi fondul de burse pentru bursele de merit şi bursele de studiu scăzând din
fondul de burse al facultăţii, fondul pentru bursele de ajutor social. Acest fond se repartizează pe
cicluri de studii, programe de studii şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi bugetari.
Bursele se vor acorda în ordine descrescătoare a punctajului obţinut dintre cei ce îndeplinesc
condiţia de medie, medie formată din disciplinele obligatorii (fără disciplinele facultative), până la
epuizarea fondului de burse. Bursele se acordă pe bază de cerere depusă la secretariatul facultăţii.
Redistribuirea sumelor nerepartizate se va face în următoarele etape: 1 – pe program de studii,
fără a ţine cont de anul de studiu; 2 – pe ciclu de studii, fără a ţine cont de programul de studii şi anul
de studiu; 3 – pe facultate, fără a ţine cont de ciclul de studii, programul de studii şi anul de studiu; 4 –
suplimentarea fondului de burse de ajutor ocazional, la nivel de Universitate. Sumele nerepartizate
într-o etapă vor fi centralizate pentru etapa următoare şi se vor repartiza între toţi studenţii care intră în
respectiva etapă.
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.

SECȚIUNEA B – VENITURI PROPRII
IV. Felul bursei și condițiile generale de acordare
Categoriile de burse care se pot acorda din veniturile proprii ale Universității, studenților
cetățeni români și străini, din ciclul I – studii universitare de licență și din ciclul II – studii universitare
de master, care studiază în regim de student bugetar sau în regim cu taxă sunt:
1. Bursa pentru practică/ formare/ perfecționare se acordă pe locurile aprobate
semestrial de Consiliul de administrație. Această categorie de bursă se acordă studenților care
și-au îndeplinit criteriile minime de promovabilitate, pe bază de cerere. Selecția și aprobarea
studenților pentru această categorie de bursă se face de către Consiliul de
administrație. Bursa se acordă pe durata unui semestru, pe baza dovezii prezenței
studentului la practică/ formare/ perfecționare, și nu este exclusă de acordarea de către
Universitate a unei alte categorii de burse.
2. Bursa de ajutor financiar, se acordă numai studenților în regim cu taxă, care și-au îndeplinit
criteriile minime de promovabilitate, pe bază de cerere, cu acte justificative la fel ca la bursele de
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ajutor social, la propunerea Consiliului facultății și cu aprobarea Consiliului de administrație. Bursa de
ajutor financiar se acordă pe un an universitar și nu se poate acorda simultan cu o altă categorie de
bursă din fondul de burse de la buget, și nu poate depăși ca valoare bursa de ajutor social. Criteriile de
acordare, valoarea bursei și numărul de burse se stabilesc de către consiliile facultăților, în funcție de
situația financiară a facultății respective. Bursa de ajutor financiar se poate suspenda în
cursul anului universitar pentru absența nemotivată de la activitățile cu caracter
obligatoriu.
3. Bursa de cazare în căminele studențești, se acordă studenților în regim buget
și cu taxă, sportivi de performanță în cadrul Clubului Sportiv Știința Bacău, care și-au
îndeplinit criteriile minime de promovabilitate. Burse se acordă pe bază de cerere, la
recomandarea Clubului Sportiv Știința Bacău, cu aprobarea Consiliului de
administrație. Secretariatele facultăților de care aparține fiecare student vor confirma
situația școlară în drept de acordare a acestei burse. Bursa se acordă pentru
activitatea de performanță sportivă în cadrul Clubului Sportiv al Universității și nu
exclude acordarea de către Universitate a unei alte categorii de bursa. Bursa se
acordă pe durata anului universitar, pe perioada activităților didactice.
Pentru ciclul III – studii universitare de doctorat, se pot acorda, în funcție de situația
financiară a Universității, burse de compensare și burse de studiu pentru doctorat.
Aceste burse se pot constitui din diferite surse de finanțare: fondul de cercetare al
Universității, subvenții de la autoritățile locale, sponsorizări etc.
În general, studenții la doctorat pot obține următoarele categorii de burse:
1. Burse din proiectele cu fonduri structurale, ale căror cuantumuri sunt stabilite prin proiectele
respective. Această categorie de burse nu se acordă prin prezentul regulament;
2. Burse din fondurile MEN, dacă desfășoară activitatea de cercetare de minimum 8 ore în
universitatea noastră sau în alte universități, din țară sau din străinătate, cu
care avem încheiat un acord de cotutelă. Această categorie de burse nu se
acordă prin prezentul regulament;
3. Burse de compensare, dacă programul de cercetare, de minimum 8 ore, se desfășoară în
universitatea noastră sau într-o altă universitate, din țară sau din străinătate, cu care
avem acord de cotutelă;
4. Burse de studiu pentru doctorat, care se acordă numai doctoranzilor cu taxă,
care au programul de cercetare de 8 ore în universitatea noastră sau într-o altă
universitate parteneră prin acord de cotutelă.
Bursa de compensare și bursa de studii pentru doctorat se acordă pe bază de cerere, cu
aprobarea Consiliului de administrație. Comisia de burse pentru acordarea burselor de
compensare și a burselor de studii pentru doctorat este formată din toți conducătorii
de doctorat din cadrul Școlii de Studii Doctorale. Aceasta stabilește ierarhizarea
studenților în vederea acordării burselor, în funcție de aprecierea conducătorului de
doctorat, de curriculum vitae și de rezumatul proiectului de cercetare al doctorandului.
Pentru studenții de la doctorat, care au burse din fonduri structurale și aceste fonduri nu au fost
transmise Universității în termenele proiectelor, Universitatea va plăti sub formă de împrumut, pe
bază de cerere, cu avizul directorului Școlii de Studii Doctorale și aprobarea Consiliului de
administrație, astfel:
F 03.07/Ed.1

SIM/R/R-05-16

REGULAMENT
REGULAMENT de acordare a burselor pentru studenții
români, din fonduri de la buget, și pentru toți studenții,
din venituri proprii

Cod document
R-05-16
Pag./Total pag.
Data
Ediţie/Revizie

6/ 6
27.10.2014
3/ 0 1 2 3 4 5

1. Bursele studenților, în cuantumul prevăzut de proiect, pe perioada în care se află la studii sau în
stagii de cercetare în străinătate;
2. Bursele de compensare studenților care realizează stagiul de cercetare la Universitate.
V. Cuantumul burselor
Cuantumurile burselor pentru fiecare categorie se stabilesc de Consiliul de administrație și se
aprobă de Senatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru fiecare an universitar.
VI. Dispoziții finale
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 facultății.
Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obținerii burselor, atrage după sine
exmatricularea studentului.
De prezentele prevederi beneficiază și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, admiși la studii în
aceleași condiții cu cetățenii români.
Contestațiile privind acordarea burselor de orice categorie, cu excepția celor care se acordă de
către Consiliul de administrație, se adresează Consiliului de administrație.
Contestațiile privind acordarea burselor acordate de Consiliul de administrație se adresează
Senatului Universității.
Prezentul regulament a fost aprobat în Senatul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău din
data de 06.12.2013.
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