
1 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA 
 

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 

 

REGULAMENTUL 
privind acordarea de burse pentru studenţi 

pe anul universitar 2021-2022 

 

Art. 1. (1). Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse: burse speciale :pentru activitate 

științifică sau activitate cultural- artistică sau activitate sportivă, burse de performanță, burse de 

merit, burse de ajutor social. Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub 

semnătură proprie.  

Art. 2. Sursele de finanţare a burselor acordate de Universitatea “Babeş-Bolyai” sunt: 

a)burse speciale-alocaţii bugetare şi venituri proprii(extrabugetare)ale Universităţii; 

b)burse de performanţă - alocaţii bugetare (NUMAI pentru studenţii bugetaţi); 

c)burse de merit -alocaţii bugetare ale universităţii (pt.studenţii bugetaţi şi cu taxă) 

d)burse de ajutor social-alocaţii bugetare ale universităţii (NUMAI pentru studenţii bugetaţi) 

e)burse speciale-venituri proprii(extrabugetare)ale universităţii sau ale facultăţilor.  

Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de UBB, potrivit prezentului Regulament, numiţi în 

continuare „studenţi”, sunt studenţii UBB, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre 

ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 

Elveţiene, la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, forma de învățământ cu frecvență, 

învățământ la distanță și cu frecvență redusă şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă.  
(2) 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 conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, 

studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la alte burse obţinute din alte venituri. 

(3) Studenții trebuie să depună cerere pentru toate categoriile de bursă în cel mult 15 zile 

lucrătoare de la începerea semestrului. 

Art. 4. Condiţia de obţinere a unei burse, indiferent de categorie, acordate de Universitatea 

“Babeş-Bolyai” sau de personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale, este ca studentul să fie 

integralist, cu excepția bursei de ajutor social permanent. 

Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedente 

semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, 

potrivit meniului ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.  

Evaluarea şi creditele aferente modului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul pentru 

condiţia de integralist şi implicit pentru calculul mediei.  

Art. 5. Bursele speciale se atribuie prin concurs organizat de universitate. Condiţiile şi 

criteriile de concurs vor fi stabilite de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice Universitare a Senatului 

Universităţii. Aprobarea şi nominalizarea acestor burse este de competenţa Consiliului Cercetării 

Ştiinţifice Universitare a Senatului Universităţii.  

Cuantumul burselor speciale este de cel puţin două ori mai mare faţă de bursa minimă 

stabilită de Universitate, iar numărul acestora se stabileşte de către Senat la începutul semestrului I 

din anul universitar respectiv.  

Bursele speciale se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu. 

Obţinerea bursei speciale nu este condiţionată de acordarea altei categorii de burse.  



2 

 

Art. 6. (1) Bursele de performanță, de merit şi de ajutor social se atribuie beneficiarilor, 

pe toată durata anului universitar. Bursele obținute pe fiecare semestru sunt în plată pe o perioadă 

de 6 luni. 

Art. 7. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se diminuează cu fondul pentru 

bursele speciale, în funcţie de numărul şi cuantumul acestora.  

Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor, astfel: 

15%-fond pentru burse de performanță; 

55%-fond pentru burse de merit; 

30%-fond pentru burse de ajutor social.  

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

(2) Fondul de burse rămas, destinat burselor de performanță, de merit şi ajutor social se 

repartizează pe facultăţi în raport cu numărul studenţilor şi cursanţilor români, cursuri cu frecvență 

din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat.  

(3) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe secţii (specializări), linii şi ani de 

studii, proporţional cu numărul de studenţi şi cursanţi cetăţeni români de la cursurile de zi, bugetaţi, 

din facultatea respectivă. 

(4) Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanță, 700 de lei 

pentru bursele de merit, respectiv 580 de lei pentru bursele sociale permanente. 

Cuantumul poate fi modificat ori de câte ori este necesar prin hotărâre a Senatului universitar, la 

propunerea Consiliului de Administrație. 

(5) 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 excepția: 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. 

 

Art. 8. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ 

superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu 

condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul 

semestrelor prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de 

bursă.  

(2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse aceluiaşi student care urmează 

simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, 

atribuirea se realizează de facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care 

optează studentul, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o Adeverinţă eliberată de 

cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ 

superior) respectivă.  

(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 6. (2) se 

face pe baza Fişei de înscriere şi a actelor doveditoare, sub semnătura proprie a studentului.  

(4) Senatul Universităţii şi Consiliile Profesorale de la facultăţi vor monitoriza activitatea 

studenţilor şi cursanţilor la forma “master”(bugetaţi, curs de zi), precum şi a doctoranzilor la forma 

“cu frecvenţă”, în scopul evitării acordării a câte două burse aceleiaşi persoane.  

Art. 9. (1) Bursele de performanță şi bursele de merit se atribuie în ordinea 

descrescătoare a mediilor obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care 

solicită bursă.  

(2) Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute, ponderile fiind 

numărul de credite acordat fiecărei discipline.  

În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit structurii 

meniului ales pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate disciplinele şi 

creditele pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a bursei.  
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(3) În cazul în care studentul obţine peste 30 de credite cu respectarea condiţiei de obţinere 

şi creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru semestrele următoare, acestea vor fi 

reportate la calculul mediei  semestrului în care sunt programate disciplinele respective, potrivit 

planului de învăţământ.  

(4) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată pentru 

un singur semestru.  

 

Art. 10. (1) Bursa de performanță se poate acorda: 

a) Studenţilor de la învăţământul universitar şi cursanţilor de la învăţământul de  master, 

începând cu semestrul al II-lea din primul an de studiu; 

 

(2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de performanță se pot folosi numai pentru studenţii 

bugetaţi.  

(3) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de 

burse alocat în acest scop, cuantumul bursei şi numărul de studenţi bugetaţi de la fiecare 

specializare, an de studiu , linie de studiu. 

(5) Repartizarea numărului de burse de merit pe secţii, linii (specializări) şi ani de studiu din 

cadrul facultăţii intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate. 

Media minimă pentru acordarea unei burse de performanță este 9.80.  

Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de performanță din alocaţiile bugetare 

la aceeaşi secţie şi an, împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi 

din fiecare an, secţie şi specializare. Distribuirea burselor de performanță din alocaţiile bugetare pe 

secţii şi an se face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul, linia şi secţia respectivă.  

(6) În cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de performanță din alocaţiile 

bugetare nu este utilizat integral, partea nefolosită se alocă fondului de bursă de merit, din cadrul 

aceleiaşi facultăţi.  

Art. 11. (1) Bursa de merit se acordă din alocaţiile bugetare. Beneficiarii acestei burse sunt 

studenţii prevăzuţi la art. 3(1).  

(2) Cuantumul minim al bursei de merit se stabileşte semestrial, în aşa fel încât acesta să 

acopere cheltuielile de cazare şi masă în căminele, respectiv cantinele studenţeşti. Nivelul 

cuantumului se propune de către Comisia de burse pe Universitate şi se aprobă de către Senatul 

U.B.B.  

(3) Repartizarea fondului de burse de merit ale facultăţilor pe secţii şi ani de studii se face 

proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din secţia şi anul respectiv.  

(4) Numărul studenţilor dintr-o facultate, secţie şi an, care beneficiază de bursă de merit se 

calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul bursei.  

(5) Bursele de merit în cadrul secţiilor (specializărilor), liniilor şi anilor de studii se 

acordă după atribuirea burselor de performanță, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute 

în semestrul precedent, studenţilor bugetaţi şi cu taxă.  

(6) Pentru semestrul I din primul an de studiu (universitar, respectiv masterat) criteriul de 

atribuire a bursei de merit este media obţinută la concursul de admitere. Studenţii care au fost 

admişi fără concurs de admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare se consideră 

admişi cu media 10,00.  

(7) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie, departajarea se face pe baza 

criteriilor suplimentare stabilite de Comisia de burse pe facultate, în această ordine : 

a) Media semestrului/semestrelor precedente, cu cel mult 2 semestre înainte de 

acordarea bursei. 

b) Nota obținută la disciplina cu mai multe credite. Dacă egalitatea persistă, se va lua 

în considerare următoarea disciplină cotată cu mai multe credite. 

c) Media de admitere 

(8) Comisia de burse din cadrul facultăţii poate stabili o medie minimă de acordare a bursei 

de merit pe facultate.  
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(9) În cazul în care, pe baza mediei minime stabilite, la anumite secţii (specializări) sau ani 

de studiu, fondul de burse de merit nu poate fi utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie altor 

secţii (specializări) şi/sau ani de studiu din cadrul aceleiaşi facultăţi, în funcţie de numărul 

studenţilor bugetaţi şi cu taxă din anii şi secţiile respective 

Media minimă pentru acordarea unei burse de merit este 7,00. 
Art. 12. Bursa de ajutor social are un caracter permanent (pe întreaga durată a unui 

semestru universitar). 

(1)Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai mic decât 

cuantumul minim propus de CNFIS (578 lei) și nu poate depăși 83% din cuantumul bursei de 

merit. Cuantumul în limitele prevăzute, se stabileşte de către Comisia de burse pe facultate. În 

cazul 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: 

– să dea burse sociale la cat mai mulţi studenţi; 

*La facultatea noastră cuantumul bursei de ajutor social va fi minim – 580 lei  

Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții de la învățământul cu frecvență, care nu au 

împlinit 35 ani. 

(2) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, 

studenţii şi cursanţii de la învăţământul cu frecvență, în ordinea de prioritate stabilită mai jos: 

a) studenţii integralişti orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau 

plasament familial, care nu realizează venituri; 

b) studenţii integralişti bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care 

suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, 

hepatită cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, glaucom, miopie gravă, boli 

imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozată sau 

reumatism articular acut , boli cronice. 

c) studenţii integralişti a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni un venit lunar net 

mediu pe membru de familie mai mare decat salariul minim pe economie 

(3) În cazul în care fondul de burse alocat burselor de ajutor social nu s-a folosit 

integral pentru studenţii enumeraţi la art. 12. (2c), fondul rămas disponibil poate fi alocat 

pentru burse de ajutor social şi studenţilor care au obţinut minim 15 de credite din 30 

necesare pentru a fi integralist, în ordinea descrescătoare a numărului de credite obţinute.  

(4) Din alocaţiile bugetare beneficiază de burse de ajutor social permanent numai 

studenţii bugetaţi. 

(5) Deoarece la facultatea noastră sunt foarte multe cereri de bursă de ajutor social, se 

pot acorda mai multe burse de ajutor social decât permite fondul de burse de ajutor social 

(30%). Banii se pot redistribui din fondul burselor de performanță, unde rămân bani 

deoarece avem pentru aceste burse limită de medie minimă – 9,80, sau de exemplu în sem. I 

nu pot primi cei din anul I bursă de performanță, sau avem efective mici de studenți unde nu 

este procent de bursă de performanță. 

(6) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe 

motive medicale vor depune următoarele documente: 
1. cerere tip, Anexa 7 și Anexa 8 
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate; 
3. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de 
specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul 
diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav 
sau accentuat. În documentul medical prezentat de student se va menţiona in mod 
obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 12, alineatul b. 
Documentul medical va fi vizat de către medicul de familie. 

Art. 13. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii aprobate de către Comisia de 

burse pe facultate şi pe baza actelor doveditoare corespunzătoare prevederilor art. 12.2. Aceste 

cereri vor fi depuse în termen de 15 de zile calendaristice de la începerea semestrului şi vor fi 
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însoţite de declaraţii de venituri de la părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită bursa, 

precum şi acte justificative/doveditoare ale dreptului de acordare a acestora.  

Art. 14. Cererile pentru celelalte burse se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la 

începerea semestrului.  

Art. 15. Burse de performanță atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, 

bursele de merit şi 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.  

Art. 16. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă facultate, 

secţie (specializare), precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau 

I.D.D. la învăţământul de cu frecvență pot beneficia de burse începând cu semestrul următor 

transferului, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor, cu excepţia 

burselor de ajutor social (indiferent de forma de finanţare), de care pot beneficia şi în semestrul în 

care are loc transferul. 

Art. 17. (1) Studenţii exmatriculaţi din motive disciplinare, care au beneficiat de burse de 

orice categorie, sunt obligaţi să restituie bursa obţinută în semestrul respectiv.  

(1) Studenţii exmatriculaţi din alte motive, decât cele disciplinare, nu vor restitui bursa.  

Art. 18. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către 

Senatul Universităţii.  

Art. 19. (1) Studenţii pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul facultăţii, hotărârea 

Comisiei de burse pe facultate, în termen 3 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri.  

(2) Contestaţiile se rezolvă de către comisia de de burse de la nivelul facultăţii în cauză. În 

cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie poate fi soluţionată doar de 

către comisia de acordare a burselor pe Universitate, o va trimite acesteia spre soluţionare cu 

precizarea motivelor pentru care nu s-a soluţionat la facultate. De asemenea, studenţii nemulţumiţi 

de hotărârea Comisiei de burse pe facultate, pot apela la Comisia de burse pe Universitate.  

Art. 20. Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii burselor, atrage 

după sine exmatricularea studentului(ei) şi răspunderea materială şi penală a studentului(ei).  

Art. 21. Pentru calcularea în timp util a mediilor pe baza cărora se acordă bursele, 

cadrele didactice au obligaţia să treacă toate notele în cataloage în termen de 3 zile de la 

ultima zi de sesiune (normală, cât şi cea de restanţe). În caz contrar ei vor avea de suportat 

sancţiuni pe linie administrativă. 

Prodecanul responsabil cu problemele studenţeşti, directorii de departament şi 

responsabilii de linii vor propune Consiliului facultății sancţionarea cadrelor didactice 

responsabile de vicierea procesului de acordare a burselor, în conformitate cu legislaţia 

muncii. Cei în cauză vor fi anunţaţi cu minimum trei zile lucrătoare despre 

propunerea de sancţionare, beneficiind de dreptul de contestare. 

 

Art. 22. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul 

facultății din data de 14.09.2021 și este valabil pentru anul universitar 2021/2022.  

 

Comisia de burse pe facultate 

 

1. Prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti-preşedinte 

2. Administrator facultate 

3. Secretar şef pe facultate 

4. Cancelarul/senatorul studenţilor 

 

 

 PRODECAN, SECRETAR ŞEF,  

 Lect. dr. Anca Simionca Irina Albu 


