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Documente de referinfi
Lista actelor normative care fundamenteazd Regulamentul privind acordarea burselor
pentru studentiinmatriculali la cursurile cu frecventi la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad:
. LEN 112011 cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
MECTS nr. 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor 9i obligatiilor stuo
a
a
a
a
o
a
a
a
a
o
o
a

dentului;
H.G. nr. 76912005;
Norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 769 12005;
H.G. nr. 558 / 1998
OSGG nr.600 12018
Legea nr.227 I 2015
Legea nr. 263 I 2010
Legea nr.61 / 1993
Legea nr.272 I 2OO4
OUG nr. 4412008
Legea nr. 182 I 2016
Ordinul MEN nr. 33921 2017
OMEN nr. 4104121 .06.2017 ;
Ordinul MEN nr. 4366 /13.07.2017

Descrierea reg ulamentul ui
Art. 1 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad (UAV)

acordS, in condifiile legii, urmitoarele
categorii de burse: burse pentru stimularea performanlei academice, burse de studiu pentru
studenli cu domiciliu in mediul rural, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale,
burse UAV gi burse pentru stagii de studii universitare gi postuniversitare in striinitate.
Comisia de burse la nivel de universitate este constituiti din:
Pregedinte:
Prorector privind Procesul de invdfimAnt giAsigurarea CalitSlii;

Membrii:
Contabil gef;
Administrator cimin;
Consilier juridic;
Pregedintele Ligii Studentilor din Universitatea ,,Aurel Vlaicu" din Arad;
Secretarul comisiei: Secretar.

Pentru acordarea burselor UAV din fonduri proprii este formati din membrii Consiliului
de administralie.

Art. 2 Bursele acordate de UAV 9i sursele de finanfare aferente sunt:
a. Burse pentru stimularea performan(ei academice - din fondul de burse
a1. Burse de performanli (gtiintific5, sportivi gi/sau cultural-artistici) - din fondul de burse
a2. Burse de merit (de merit 1 gi de merit 2) - din fondul de burse
b. Burse de studiu pentru studenli cu domiciliu in mediul rural (cf H.G. 76912005) din bugetul
Ministerului Educaliei Nationale gi Cercetdrii $tiinlifice, pe bazi de contract - din fondul de
burse
c. Burse sociale - din fondul de burse
d, Burse sociale ocazionale - din fondul de burse
e, Burse speciale - din fondul de burse
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f. Burse pentru stagii de studii universitare 9i postuniversitare in striinitate
burse.
g. burse UAV

-

-

din fondul de

din fonduri proprii extrabugetare.

Art. 3 (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordi pe toatd durata anului universitar (12 luni).
(2) Studenlilor inmatriculali in ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenli sau de master
care beneficiazd de orice tip de bursi in ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se
va/vor acorda acelagi tip de bursS/burse pAnd la suslinerea examenului de finalizare a studiilor.
(3) Beneficiarii burselor acordate de UAV, potrivit prezentului Regulament, numiti in continuare
,,studen[i", sunt studentii UAV, la invitimAntul universitar nivel licentd gi master, forma de
invitim6nt cu frecventd, gcolarizatiin regim bugetat 9i cu taxd.
(a) Nu pot constitui criterii de acordare a oricirui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul
de stat: vArsta, sexul, religia, rasa, nalionalitatea, cetilenia, orientarea sexualS, apartenenla
politici a studentului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizalii legal constituite ori cu
activitate conformd cu legislalia europeani in vigoare, numdrul de ani petreculi in alte institu[ii
de invSlim6nt, studiile efectuate in striinitate precum gi accesul la burse oblinute din alte
surse.
(5) Studenlii care se incadreazd

in categoria "rom6ni de pretudindeni" gi beneficiazd de loc
bugetat cu bursi alocat de ministerul de resort, pot beneficia de burse de performanli

(gtiinlifici, sportivi gi/sau cultural-artistici), burse de merit sau studiu, prin completarea bursei
oblinute de la ministerul de resort cu diferenla cuantumului bursei stabilit la nivelulfacultililor.

si fie
integralist. Prin student integralist inlelegem:
Pentru semestrul I se iau in considerare studenlii care in anul precedent sunt integraligti
at6t in sem. I cAt giin sem al ll-lea
Pentru semestrul al ll-lea se iau in considerare studenfii integraligti in sem. I
b. ln cazul facultililor la care, pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite, studentulva
fi considerat <integralist> pentru semestrul respective, daci obtine numirul minim de credite
previzute pentru acel semestru.
c. Evaluarea gi creditele aferente modulului de pregdtire pedagogici nu sunt luate in calcul
pentru conditia de integralist gi, implicit, pentru calculul mediei.
d. Studentii care nu au promovat Educa[ia Fizicd, disciplini obligatorie, nu pot beneficia de
burs5.
e. Pentru studenlii care au avut bursi Erasmus, care au promovat examenele in baza unor
acorduri bilaterale de schimburi in strainatate un semestru, se va lua Tn calcul, pe baza foii
matricole gi a echivaldrii examenelor promovate, minimul de 30 de credite obfinute la
disciplinele obligatorii gi opfionale.
(2) Fac exceptie de la aceastd prevedere studentii cetiteni strdini bursieri ai statului romAn,
cirora li se acordi bursi pe un an academic, in conditiile promovirii anului universitar anterior,
ob[in6nd minim 30 de credite/an, dar nu mai mult decAt perioada academici legald previzuti
pentru specialitatea respectivd.

Art. 4 (1) a. Condilia de obtinere a unei burse acordati de citre UAV, este ca studentul

-

Art. 5 (1) Bursele pentru stimularea performantei acordate de citre UAV sunt de 2 categorii:
burse de performanf5 9i burse de merit;
(2) Bursele previzute la alin. (1) au rolul de a recompensa studentii pentru rezultate academice
deosebite sau pentru implicarea acestora in activitdti extracurriculare gi de voluntariat.
(4) Bursele de performanld se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, incepAnd cu anul ll de
studiu nivel licenfi gi ?ncepAnd cu anul I de studiu nivel master. Bursierii din ultimul an de studiu
primesc bursi pAni la sesiunea de suslinere a examenelor de finalizare a studiilor organizati
imediat dupi absolvire.
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Art.6 (1) a.Pentru a beneficia de bursele de performanti studentul trebuie si aibi media
generali pe ultimele doud semestre 10 gi participare premiati la conferinte gtiintifice
studentegti, inovatii gi brevete.
b. Pentru a beneficia de bursele de performanti sportivd (speciald) studentul trebuie sd aibd
media generali pe ultimele doui semestre 10 9i sd aibd cel putin un titlu de campion European.
c. Pentru a beneficia de bursele de performanti cultural-artistici (specialS) studentul trebuie sd
aibd media generale pe ultimele doui semestre 10 gi sa aibi participare doveditd ta expozilii
internationale.
(2) Bursa de performan[i se poate acorda numaiincep6nd cu anul al doilea de studii de
licen!5.
(3) Studentii anului I de la ciclul de master pot beneficia din anul I de bursi de performanti pe
baza rezultatelor deosebite la invi[dturi gi daci au obtinut performante gtiintifice premiate,
inova[ii gi brevete, la programul de licen[d, daci aceste rezultate au ca afiliere UAV.
(4) Pentru obtinerea bursei de performanld, studentii vor intocmi un dosar in care se vor
prezenta rezultatele performantelor gtiintifice obtinute (diplome, copii dupd brevete, dovezi de
participare la competifii/expozifii etc.). Se vor lua in considerare numai activititile desfigurate
de candidat in ultimele 12 luni de la data depunerii dosarului. Dosarul pentru obtinerea bursei
de performanti se depune la secretariatul facult5[ii. Termenul de depunere a dosarelor va fi
stabilit gi comunicat studentilor. Analiza, aprobarea dosarelor gi organizarea concursului se vor
face de citre Comisia de acordare a burselor din facultate.

Art. 7 (1) Bursele de merit, de studiu pentru studenli cu domiciliu in mediul rural gi de ajutor
social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar (cursuri, sesiuni de
examene, activit5li practice, examen de licenld sau absolvire), in conformitate cu planul de
inv5[dmint. In perioada vacantelor gi restantelor, beneficiazd de bursd studentlii cu burse de
merit, studentii bursieri care sunt orfani, studenfii bursieri care provin din case de copii /centre
de plasament, sau se afld in plasament familial, ori studenlii bursieri care se incadreazi in
prevederile H.G. 558/1998, anexa 2, art.12, ori studenlii bursieri care prezinti un Certificat de
incadrare in grad de handicap permanent grav sau accentuat, cu excep[ia ultimului semestru al
ciclului de licenti sau master - pAnd la implinirea vArstei de 35 de ani.
(2) Studenlii pot beneficia de orice tip de bursd pentru un singur program de licenli, pentru un
singur program de master gi pentru un singur program de doctorat, cu exceplia burselor pentru
stagii de studii universitare gi postuniversitare in striindtate care se acordi prin proceduri
special5. Studenfii inscrigi in regim cu frecventd pot beneficia gi de burse pentru stagii de studii
universitare gi postuniversitare, care se pot acorda in vederea sustinerii mobilititilor temporare
efectuate in universititi gi institu[ii din tard gi striinitate, in baza unor acorduri interinstitu[ionale, in cuantumuri aprobate de CA;
(3) Un student poate beneficia intr-un semestru de o singuri categorie de bursd, cu exceplia: a)
a burselor de ajutor social b) a burselor de ajutor social cu caracter ocazional (pentru
imbriciminte, maternitate sau in caz de deces; c) a burselor de studiu pentru studenlii cu
domiciliul in mediu rural gi d) a suportului financiar ERASMUS sau a altor programe similare,
care pot fi cumulate cu alte burse oblinute de citre student.
(4) Un student nu poate primi doui tipuri de burse simultan din aceeagi categorie, dar are
dreptul si opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordi pentru o perioadi mai
indelungati de timp.
(5) Prin exceplie de la alin. (4), studenlii care beneficiazi de bursa sociali pot primi orice tip de
bursa, conform cu Ordinul MEN nr. 33921 2017;

Art. 8 (1) Fondul de burse alocat se diminueazd cu fondul pentru bursele de performanfd, in
functie de numirul gi cuantumul acestora.
(2) Fondul de burse destinat burselor de merit, de studii pentru studenlii cu domiciliul in mediu
rural, burselor sociale gi burselor sociale ocazionale se repartizeazd pe facultiti, in raport cu
numirul studentilor inmatriculali la programe de studii universitare cu frecvenld.
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(3) Din fondul de burse acordat facultitii au dreptul sd beneficieze de burse toli studenlii
inmatriculali.
(4) Fondul de burse alocat facultdtilor se repartizeazdla nivelul facultSlilor, astfel:
70o/o - fond pentru burse pentru stimularea performanlei;
Minim 30o/o - fond pentru burse sociale.
Facultilile pot modifica aceastd distribu[ie in interiorul alocdrii de care dispun.
(5) Fondul de burse alocat facultd[ii este repartizat pe programe de studii, linii gi ani de studii,
propo(ional cu numirul de studenti gi cursanli cet6teni rom6ni, cetdteni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor apa(in6nd Spatiului Economic European gi ai Confederatiei
Elve[iene, cursurile cu frecventi, din facultatea respectivi.
(6) in cazul in care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat in intregime, acesta
se redistribuie pentru acordarea burselor de performantd sau de merit.

Art. 9 (1) Studen[ii care urmeazi concomitent doui programe de studii in institufii de
invitdmAnt superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre
institutii. Studentii care urmeazd un al doilea program de studiu in cadrul UAV (simultan sau
succesiv) pot beneficia de burse cu conditia ca numdrul total al semestrelor in care beneficiazd
de bursi sd nu depdgeascd numdrul semestrelor prevdzut ca durati normali de gcolarizare la
programul de studiu de la care urmeazi si beneficieze de bursi.
(2) Pentru a se evita acordarea a doui sau mai multe burse studentului care urmeazi simultan
sau succesiv doui sau mai multe programe de studiu in institutii de invitdm6nt superior de stat,
atribuirea se realizeazi la programul de studiu urmat in institutia de invitimAnt superior pentru
care opteazi studentul, de reguld cel pentru care studentul are depusd diploma de Bacalaureat
in original, pe bazd de cerere. Cererea de bursd va fi inso[iti de o adeverinti eliberati de
cealalti facultate, care sd ateste ci nu este bursier la facultatea (institutia de invitdm6nt
superior) respectivi.
(3) Verificarea exactititii situatiei studentului pentru incadrarea in prevederile art. 9 (2) se face
pe baza Figei de inscriere, a actelor doveditoare si a declaratiei pe proprie rdspundere a
studentului.
(4) Studentii care au solicitat intreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre
vor beneficia de bursd Tnbaza rezultatelor obtinute ?n ultimul semestru inaintea intreruperii.
(5) Studentii care au fost inmatriculati pe locuri cu taxd 9i au fost glisati pe loc bugetat
beneficiazi de orice categorie de bursd, dupd media obtinuti in semestrul precedent.
(6) Bursele care se acordi gi pe perioada vacan[elor se suspendi in momentul in care
studentul bursier este exmatriculat, chiar daci va fi inmatriculat in semestrul urmdtor.
(7) Bursele de merit gi bursele de ajutor social se suspendi pe perioada in care beneficiarii lor
sunt plecati din tard, indiferent cine finanteazd respectivele pleciri, cu exceplia bursierilor
ERASMUS, a studenlilor plecali in baza acordurilor bilaterale de schimburi 9i a studenlilor
plecaliin stagii de practici sau pentru alte activititi previzute in planurile de invdlimAnt.
(8) ln cazul Tn care un student bursier (bugetat sau cu taxi) se retrage de la studii in timpul
semestrului/anului universitar, facultatea are obligalia sd anunte Rectoratul in scris in scopul
sistirii bursei.

Art. 10 (1) Bursele de merit se atribuie in ordinea descrescitoare a mediilor ponderate
(examene, verificiri, proiecte - potrivit planului de invdlimint) ob[inute in sesiunea de

examene premergitoare semestrului in care soliciti bursa.
(2) Bursele de merit, se acordd dupi cum urmeaz6:
pentru anul I , semestrul I (licenti gi masterat), pe baza rezultatelor de la admitere;
pentru ceilalli ani, semestrul l, pe baza rezultatelor din anul universitar preceflent pe
care studentul le are la momentulinceperii semestrului?n care soliciti bursa
pentru semestrul ll, pe baza rezultatelor din semestrul I al anului universitar curent,
pe care studentul le are la momentulinceprii semestruluiin care solicitd bursa
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(3) Media ponderati se calculeazi prin ponderarea notelor obtinute cu raportul dintre numirul
de credite aferent fiecdrei discipline gi numdrul de credite total al semestrului in cauz6.
(4)in caz de balotaj, comisia de acordare a burselor constituitd la nivelul fiecdreifacultili poate
stabili criterii suplimentare pentru departajarea studenlilor aflatiin balotaj.

Art. 11 (1) Bursa de merit 1 se poate acorda studen[ilor de la invdtdmAntul universitar ciclul
licenti gi master, incepAnd cu semestrul al ll-lea din primul an de studiu.
(2) Media ponderati minimd de acordare a bursei de merit 1 pe facultate este:
a. Facultatea de $tiinte Umaniste gi Sociale gi Facultatea de $tiinte ale Educatiei, Psihologie gi
Asistenld SocialS: media ponderatd este minim 9,80
b. Facultatea de Teologie, Facultatea de $tiinfe Economice, Facultatea de $tiinle Exacte,
Facultatea de lnginerie, Facultatea de lnginerie Alimentari, Turism gi Proteclia Mediului,
Facultatea de Educalie Fizicd gi Sport 9i Facultatea de Design: media ponderatd este minim
9,50.

(3) in cazul Tn care, pebaza mediei stabilite, fondul de burse de merit 1 din alocaliile bugetare
nu este utilizat integral, partea nefolositi se aloci fondului de burse de merit 2, din cadrul
aceleiagi facultifi.

Art 12 (1) Bursa de merit 2 se acordi din alocatiile bugetare. Beneficiarii acestei burse sunt
studentii prevdzu[i la art.3 (1).
(2) Tn cazul burselor de merit 2 media ponderati minimd de acordare a bursei pornegte de la
8,50 la Facultatea de Teologie, Facultatea de $tiinfe Economice, Facultatea de $tiinle ale
Educaliei, Psihologie giAsistenli SocialS, Facultatea de EducalieFizicd gi Sport, Facultatea de
Design gi Facultatea de $tiinfe Umaniste gi Sociale; iar la Facultatea de $tiinle Exacte,
Facultatea de lnginerie 9i Facultatea de lnginerie Alimentar6, Turism 9i Proteclia Mediului,
media ponderati minimi de acordare a bursei pornegte de la 8.
(3). Nivelul cuantumului se propune de cdtre Comisia de burse pe Facultate gi se aprobd de
cdtre Consiliul de Administratie.
(4) Repartizarea fondului de burse de merit 2 ale facultdtilor pe programe de studii, specializdri
gi ani se face proportional cu numdrul studentilor din anul, specializarea gi programul respectiv.
(5) Numdrul studentilor dintr-o facultate, program de studiu gi an, care beneficiazd de bursd de
de merit 2, se calculeazd ca raport intre fondul de bursi alocat in acest scop 9i cuantumul
bursei,
(6) Bursele de merit 2 in cadrul programelor de studiu, specializdrilor, gi anilor de studiu se
acordi dupi atribuirea burselor de merit 1, Tn ordinea descrescitoare a mediei generale
obtinute de cdtre studentii in semestrul precedent, potrivit art. 10.
(7) Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenfi, respectiv master) criteriul de
atribuire a bursei de merit 2 este media obtinutd la concursul de admitere. Studentii care au fost
admigi fdrd concurs de admitere, pe baza rezultatelor oblinute la olimpiadele gcolare se
consideri admigi cu media 10,00.
(8) ln cazul in care mai mulfi studenfi au obfinut aceeagi medie, departajarea se face pe baza
criteriilor suplimentare stabilite gi utilizate la nivelulfiecireifacultiti.
(9) Conditia pentru acordarea bursei de merit 2 este ca studentul sa fie integralist in semestrul
precedent,

Art. 13 (1) Bursa de studiu pentru studentii cu domiciliulin mediul rural se acordi din fondul de
burse.

(2) Fondurile destinate acestei categorii de burse provin din bugetul de stat, distinct de fondurile
destinate celorlaltor categorii de burse.
(3) in situalia in care Minlsterul Educafiei Nalionale, va include fondurile destinate acestor burse
in fondul general de burse alocat universitSlii, fondul de burse alocat de la bugetul statului se
diminueazi cu fondul pentru bursele de studiu pentru studentii cu domiciliulin mediul rural.
(4) Bursa de studiu pentru studentii cu domiciliul in mediul rural se acordi anual, pe bazi de
contract.
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(5) Pentru a beneficia de aceste burse de studii, solicitan[ii trebuie si fie studen[i ai institufiilor
de invifimAnt superior acreditate, cursuri cu frecventi gi trebuie si indeplineascd cumulativ
urmitoarele conditii:
a. sd aibi domiciliul stabil in mediul rural,
b, si nu aibi restanfe la examene pe perioada in care primesc bursa de studiu gi nu
repeti nici un an universitar,
c. sa se oblige prin contract ca, dupd terminarea studiilor universitare, sd profeseze in
invitimAntul rural, in specializirile pentru care s-au pregitit, pe o perioadd cel pu[in
egalS cu durata studiilor.
(6) Bursa de studiu pentru studenlii cu domiciliul in mediul rural se acordi pe perioada anului
universitar, cu excep[ia perioadelor de vacanti Si se suspendi pe perioadele in care studentul
nu indeplinegte conditiile prevdzute la alin. 5.
(7) Numirul de burse gi repartizarea acestora la institu[iile de invdtimAnt superior acreditate, pe
specializiri, se stabilesc anual prin ordin al Ministerului Educatiei Na[ionale gi Cercetdrii
$tiinlifice, in funclie de necesititile de personal didactic calificat pentru unitS[ile de invdfdmAnt
preuniversitar din mediul rural.
(8) Cuantumul bursei de studiu rural se stabilegte anual prin Ordin al Ministrului Educaliei
Nalionale gi Cercetirii $tiinlifice gi se indexeazi conform legii.
(9) Bursele de studii pentru studentii cu domiciliul in mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de
bursi acordate conform legislatiei in vigoare.
(10) in cazul in care, dup6 absolvire, beneficiarul bursei refuzd si profeseze in invitdmAntul
rural, conform prevederilor contractului, acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de
bursd, indexate cu indicele de inflatie, in conformitate cu angajamentul de plati incheiat ca
anexd la contract.

Art. l4 (1) in cazul in care, pe parcursul unui semestru, studen[ii beneficiazi de burse 9i solicitd
retragerea de la cursurile universitare sau sunt exmatriculati, sunt obligali si restituie sumele
incasate.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicd studenlilor exmatriculali in urma decesului studentului.

Art. 15 Studenfii transfera[i de la alte institutii de invitim6nt superior de stat, alti facultate,
program de studiu, precum gi studen[ii transferati de la invdtim6ntul cu frecventi redusd sau
l.D. la invS[imAntul cu frecvenfi, pot beneficia de burse incepind cu semestrul urmitor
transferului, cu conditia tndeplinirii condi[iilor gi criteriilor de acordare a burselor, cu excepfia
burselor de ajutor social (indiferent de forma de finan[are), de care pot beneficia gi in semestrul
in care are loc transferul.

Art. 16 (1) Conform prevederilor legale, cetdlenii strdini, potenliali beneficiari ai burselor din
inv5l5mAntul universitar, la zi, care studiazi la institulii gi unit5li de invifimint din Rom6nia, se
incadreazi in urmdtoarele categorii:
cetitenii statelor membre ale Uniunii Europene gi al statelor apa(inAnd spaliului economic european.
cetifenii din Republica Moldova gi cei de etnie romAna din firile invecinate (Bulgaria,
Albania, Ucraina, Macedonia);
cet6lenii rom6ni cu domiciliul in striinitate;
cet5lenii striini care studiazi in RomAnia in baza reglementirilor in vigoare aprobate
de citre ministerulde resort
(2) Conform HG 695/14.11.1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studenlii, doctoranzii
gi cursanlii din Tnv5l6m6ntul postuniversitar din Republica Moldova, pentru cei de origine etnici
romAna din afara granifelor lirii, pentru cetdlenii rom6ni cu domiciliul Tn striinitate; precum gi
pentru cet5lenii striini bursieri ai statului romAn care studiazi in institulii gi unitili de invS!5mAnt
din Romania bursele se acordd doar de citre ministerul de resort.
(3) Bursa lunard pentru studenlii 9i masteranzii din inv5lSmAntul universitar, la zi, se stabilegte
corespunzdtor reglementirilor legale in vigdare.
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(4) Bursa pentru studenlii de la programele de licenti gi masterat, se acordi pe perioada
semestrelor, practicii, sesiunilor de examene, inclusiv pe perioada de pregdtire gi suslinere a
examenului de finalizare a studiilor, cu exceplia studenlilor inmatriculali in ultimul an de studiu
al ciclurilor de studii de licenf5 sau de master care beneficiazA de bursS/burse pAni la
suslinerea examenului de finalizare a studiilor.
Art. 17 Conform art.6 din H.G. 988/28.08.1990, studenlii striini de la programele de licen!5 gi
masterat, bursieri ai statului romAn, beneficiazi de bursd inca 30 de zile dupa finalizarea
studiilor.

Art. 18 Bursele studenlilor din Republica Moldova, ale celor de origine etnici rom6na din
celelalte !5ri, ale cetilenilor romAni cu domiciliul in striinitate se suspendi, in cazul studentilor
reinmatriculali, pentru anul de inv5limAnt pe care il repeta, urmAnd ca acestea si poati fi
redobAndite, in anul de invd{dmAnt urmitor, dupd promovarea anului repetat, cu condilia ca
numirul anilor pentru care se acordd bursa si nu depigeascd durata ciclului academic.

Art. 19 Bursele pentru doctoranzii de la cursurile de zi, cu finanlare de la buget, se vor acorda
in baza reglementirilor stabilite de citre ministerul de resort,
Art. 20 (1) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora, acoperi cheltuielile minime lunare
de cazare gi mas6;
(2) Cuantumul burselor este aprobat de Consiliul de Administralie, la propunerea Consiliului
facultd!ii;
(3) Cuantumul burseide performanti este mai mare dec6t cuantumul bursei de merit atribuiti in
institulia de invitim6nt respectivS. Cuantumul bursei de merit este mai mare dec6t cuantumul
burseisociale.

Att,21 (1) Bursa sociald poate avea caracter permanent (pe intreaga durati a unui semestru
universitar) sau ocazional (de cel mult doui ori pe an universitar).
(2) Bursele pentru sustinerea financiari a studenlilor cu venituri reduse sunt: burse sociale gi
burse sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bazd de
cerere, in funclie de situafia socio-economici a familiei studentului gi a criteriilor generale
stabilite prin Ordinul MEN nr. 3392 12017 9i a criteriilor specifice, conform metodologiei proprii.
(3) Pentru acordarea burselor sociale, nu sunt previzute criterii academice, in afara celui de
promovabilitate;
(4) Bursele sociale au rolul de a asigura condilii minime de subzisten[d pentru studenlii provenili
din medii socio-economice defavorizate, din familii defavorizate gi celor pentru care s-a dispus
ca misuri de protectie plasamentul, in vederea parcurgerii programelor de studii universitare la
care sunt inscrigi.
(5) Cuantumul bursei poate fi stabilit, prin hotdrAre a Senatului universitdlii, la propunerea
Consiliului de Administrafie, potrivit fondurilor disponibile gi nevoilor identificate la nivelul
comunitilii studen[egti, cu respectarea prevederilor art.223 alin (10) din Legea educaliei
nalionale nr. 112011, cu modificirile gi completirile anterioare.
(6) Bursele sociale se acordi, pe baza prevederilor regulamentului propriu stabilit de citre
Senatul universitar, la propunerea Consiliului de Administrafie, ca urmare a consultirii cu
reprezentanfii studenlilor, inclusiv organizatiile studentegti din universitate
(7) Bursele sociale se acordS, la cerere, in limita a 30o/o din fondul total de burse alocat
faculti[ii, studentilor integraligti care dovedesc cu documente ci se incadreazi in urmitoarele
categorii:
a) Studentii orfani de unul sau ambii pirinfi, respectiv pentru care s-a dispus ca misuri de
proteclie plasamentul, gi care nu realizeazi venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale.
b) studentii bolnavi TBC, care se afl5 in evidenta unitSfilor medicale, celor care suferi de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbfie grave, insuficienti renald cronic6, astm brongic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatiti cronici, glaucom, miopie gravd, boli imunologice, boli
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rare, tulburdri din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibrozi
chistici, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondiliti
anchilozanti sau reumatism articular gi cu orice alte boli cornice pe care Senatul UAV le poate
lua in considerare;

c) studentii a cdror familie nu a realizat in cele 3 luni inainte de Inceperea semestrului/anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare dec6t salariul de bazd
minim net pe economie;
(8) Bursele se acordi gi pe perioada vacan[elor pentru cei prevdzuli la alin. (2) lit. a), b).
(9) Bursele sociale se acordi pe durata studiilor, p6ni la lmplinirea vArstei de 35 de ani.
(10) in cazul burselor sociale, cuantumul se stabilegte pornind de la cuantumul minim propus
anual de citre Consiliul National pentru Finantarea invitdmAntului Superior (CNFIS), [inAnd
cont de faptul cd acestea trebuie sd acopere cheltuielile minime de masi gi cazare.

(11) Cuantumul burselor sociale se stabilegte, prin hotirAre

a Senatului universititii,

la

propunerea Consiliului de administratie, ?n limita fondurilor disponibile gi nevoilor identificate la
nivelul comunitSlii studentegti, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(12) Studenlii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, gi de
urmitoarele tipuri de burse sociale, indiferent daci studentul mai beneficiazi de altd categorie
de bursi:
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru imbrdcdminte gi incilfiminte, care se
poate acorda studentilor cu unul sau ambii pirinli decedafi, respectiv pentru care s-a
dispus ca misuri de proteclie plasamentul, studentilor defavorizati din punct de vedere
socio-economic, a ciror familie nu a realizat in cele 3 luni dinaintea depunerii cererii
pentru acordarea acestui tip de bursd, un venit lunar net mediu pe membru de familie
mai mare decAt 75o/o din salariul minim net la nivel nalional. Aceastd categorie de bursi
se poate acorda aceluiagi student de doui oriin cursul unui an universitar;
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordi studentei sau
studentului a cirui solie nu realizeazd deloc venituri sau venituri mai mari dec6t salariul
de bazi minim net la nivel nalional, gi consti intr-o bursi pentru nagtere gi lduzie gi o
bursi pentru procurarea imbricimintei copilului nou-niscut, care se acordd o singurd
dati in cursul anului universitar pentru fiecare copil niscut.
c) bursa pentru ajutor social ocazional in caz de deces se poate acorda pentru decesul
unui membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se inlelege so[, sotie,
copil. in cazul decesului studentului(ei) necdsitorit(i), cisdtorit(i) cu solie/sot care nu
realizeazi venituri, bursa de acordi rudelor de gradul l/succesorului legal, o singuri
dati in cursul anului universitar.
(13) Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul universitS[ii, la propunerea Consiliului de
administratie, dar trebuie si fie cel pu[in egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Att 22 Bursele sociale se acordi pe baza cererii studentului, aprobati de cdtre Comisia de
burse pe facultate Tnsotiti de actele doveditoare corespunzdtoare.
a) Cererile pentru bursele sociale cu caracter permanent (pe lntreaga durati a unui
semestru universitar) se depun in termen de 1Q zile lucritoare de la inceperea
semestrului;
b) Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional de maternitate sau in
caz de deces se depun in termen de 10 zile lucritoare de la producerea evenimentului;
c) Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru imbriciminte se
depun in termen de 10 zile lucritoare de la inceperea semestrului.
Art. 23 (1) Se pot acorda, din fonduri proprii gi alte burse speciale, studenfilor care desfigoard
activitili in interesul Universitilii "Aurel Vlaicu" Arad. Cuantumul acestora se stabilegte de citre
Consiliul de Administralie al Universitilii "AurelVlaicu" Arad.
(2) Pot beneficia de aceste burse:
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a) studenli cu merite deosebite in promovarea imaginii universitilii pe plan nalional

9i

internalional.

b) studentii care provin de la centrele de plasament sau cei incadrati in grad

de

handicap grav.

c) studenlii cu activitili deosebite de voluntariat in cadrul asocialiei reprezentatie
recunoscutS de Universitate.

(3) Dosarele acestora vor fi intocmite dupd procedura specific stabilita de Consiliul
Administrafie gi vor fi evaluate de o comisie

de

numiti prin hotirArea Consiliului de Administralie.

Art 24 (1) UAV poate acorda, in limita a minim 10% din fondul de burse, a 10o/o din taxele de
gcolarizare plitite de studen(ii din state te(e UE gi din fonduri proprii, burse UAV.
(2) De aceste burse pot beneficia studenlii care se lncadreazi in umitoarele categorii:
a) angajalii UAV care pot primi bursa in valoare de 50% din valoarea taxei de
gcolarizare;
b) copii angajalilor UAV care pot primi bursa in valoare de 25o/o din valoarea taxei de
gcolarizare;
c) persoanele cu handicap major pot beneficia de o bursa ce poate ajunge pana la
acoperirea integrala a taxelor de gcolarizare, de la caz la caz, cu aprobarea Consiliului
de Administratie;
d) persoanele care promoveaza imaginea UAV, pot beneficia de o bursi ce poate
ajunge pAni la acoperirea integrald a taxelor de gcolarizare, de la caz la caz, cu
aprobarea Consiliului de Administra[ie;
(3) Dosarele acestora vor fi intocmite dupd procedura specific stabiliti de Consiliul de
Administralie gi vor fi evaluate de o comisie numiti prin hotdrArea Consiliului de Administralie.

Art.25 (1) Documentatia necesard obtinerii unei burse sociale diferi in functie de situatia in
care se afli studentul.
(2) ln vederea oblinerii unei burse sociale, studen(ii orfani de ambii pdrinti vor depune
umitoarele documente:
1) cerere tip, vizati de citre secretariatulfacultdfii;
2) copie a buletinului/ cn(ii de identitate;
3) copii ale certificatelor de deces ale pirinlilor;
4) documente justificative privind veniturile proprii, dupi caz:
a) cupoane sau adeverinfa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmag pentru lunile care se iau tn considerare;
b) adeverinta de somaj;
c) adeverinta de venit net;
d) documente justificative de la Administratia Financiard privind veniturile nete
ob[inute din activitdti autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociatii familiale, societdti comerciale, activitdti de exploatare a proprietdtilor
personale ale studentului: terenuri agricole, pdduri, etc., conform prevederilor
Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscat)
e) declaratie pe propria rispundere a solicitantului, din care si reiasi ci nu mai
are gi alte venituri decAt cele declarate.
(3) ln vederea oblinerii unei burse sociale, studenlii proveni[i din casele de copii (centrele de
plasament) sau plasament familial vor depune umitoarele documente:
1) cerere tip, vizatS de cdtre secretariatulfacultitii;
2) copie a buletinului/ ci(ii de identitate;
3) documente justificative privind situatia in care se aflS:
a) adeverinti din care si rezulte faptul ci solicitantul se aflS in plasament;
b) copie a hotdr6rii judecitoregti din care rezulti ci solicitantul se afli in
plasament familial;
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4) documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale, dupi caz:
a) cupoane sau adeverinfi pentru alocafia de plasament;
b) adeverinti de gomaj;
c) adeverinf5 de venit net, etc.;
5) declarafie pe propria rispundere a solicitantului, din care sd reiasi ci nu are gi alte
venituri dec6t cele declarate.
(a) ln vederea oblinerii unei burse de ajutor social, studen[ii care solicitd burse pe motive
medicale vor depune urmdtoarele documente:
1) cerere tip, vizatd de cdtre secretariatulfacultitii;
2) copie a buletinului/ cirtii de identitate;
3) certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de
specialitate Tn domeniul diagnosticului sau medic primar cu competente in domeniul
diagnosticului), respectiv Certificat de incadrare in grad de handicap permanent grav
sau accentuat. tn certificatul medical prezentat de student se va mentiona in mod
.[n obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli.
(5) ^ vederea obfinerii unei burse sociale, studen[ii care provin din familii ale ciror venituri
lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decAt cuantumul venitului minim net pe
economie vor depune urmitoarele documente:
1) cerere tip, vizatd de citre secretariatulfacultitii;
2) copie a buletinului/ cd(ii de identitate;
3) copii ale buletinelor/ ci(ilor de identitate ale pdrintilor;
4) copii ale certificatelor de nagtere 9i ale buletinelor/ c5(ilor de identitate (dacd este
cazul), ale celorlalti membri aifamiliei, aflatiin intretinerea pdrintilor;
5) adeverinte de elev sau de student pentru membrii familiei care urmeazd o formd de
invitimAnt;
6) declaratie pe propria rispundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, datd la
notar sau la primiria localititii in care igi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei
fdrd discerndmAnt sau copii minori aflafiin intretinerea familiei, care nu urmeazd o formi
de invitimAnt 9i nici nu obtin venituri proprii;
7) adeverinte privind cuantumul aloca[iei primite pentru copiii minori cu probleme
medicale;
8) documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale 9i ale celorlal[i membri aifamiliei, dupd caz:
a) cupoane sau adeverintd de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinti de gomaj;
c) adeverintd de venit net, etc.;
9) declaratie pe propria rdspundere datd de fiecare membru al familiei care nu obtine
nici un fel de venit in fafa unui notar sau la primdria localitdtiiTn care igi are domiciliul;
10) copie dupi certificatul de deces, in cazul in care studentul este orfan de un pdrinte,
se completeazd cu adeverinf5/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmag pentru
student gi fratii acestuia;
11) copie a hotirAriijudecitoregti, in cazul in care pirintii sunt divo(ali, se completeazi
cu adeverintd/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student gi fratii
acestuia;
12) documente jutificative de la Administratia Financiard privind veniturile nete ob[inute
din activitdli autorizate pentru toti membrii majori aifamiliei (de exemplu: chirii, persoane

fizice autorizate, asociatii familiale, societiti comerciale , activititi de exploatare a
proprietdfilor personale ale studentului: terenuri agricole, piduri, etc., conform
prevederilor Legii nr.22712015 privind Codul Fiscal);
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13) declaratie pe propria rispundere a solicitantului, din care si reiasd cd el gifamilia sa
nu mai are gi alte venituri.
(6) ln vederea obtinerii unei burse sociale, studentii care au implinit v6rsta de 26 de ani vor
depune urmdtoarele documente:
1) cerere tip, vizati de citre secretariatulfacultitii;
2) copie a buletinului/ ci(ii de identitate;
3) documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale, dupi caz:
a) cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmag pentru lunile care se iau in considerare;
b) adeverinla de somaj;
c) adeverinta de venit net, etc.;
4) documente justificative de la Administratia Financiard privind veniturile nete ob[inute
din activititi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale,
societ5li comerciale, activitili de exploatare a proprietitilor personale ale studentului:
terenuri agricole, piduri, etc., conform prevederilor Legii nr.22712015 privind Codul
Fiscal);
5) declara[ie pe propria rispundere a solicitantului, din care sd reiasi ci acesta nu mai
are gi alte venituri decAt cele declarate.
(7) Pentru studenlii inmatriculati la cursurile cu frecvenfi, pentru familiile de studenti, dosarele
pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind urmdtoarele documente:
1) studentii cisitoriti, ambii cu vArsta p6ni in 26 de ani gi care nu obtin venituri proprii
vor depune documentele menfionate la aliniatul (5) pentru familia din care provine
fiecare sot, la care se adaugd:
a) copie a certificatuluide cisitorie;
b) adeverinti de student pentru celdlalt sot; c) copii ale certificatelor de nagtere
ale copiilor (daci este cazul);
2) studenUi cdsitorit/6, sotia/ soful nefiind student5/ student: vor depune documentele

^

prezentate la aliniatul (5) pentru familia din care provine studentul, daci acesta nu
obtine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru so[, dacd
studentul ob[ine venituri personale, copie a certificatului de cisitorie, copii ale
certificatelor de nagtere ale copiilor (daci este cazul); pentru sofl sofie se adaugi:
a) copie a buletinului/ ci(ii de identitate;
b) adeverinfa de venit net, adeverinta de somaj, cupoane sau adeverinta de la
Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmag pentru lunile care se iau in
considerare, etc.
c) documente justificative de la Administra[ia Financiari privind veniturile nete
obtinute din activititi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociatii familiale, societdti comerciale, activiti[i de exploatare a propriet5[ilor
personale ale studentului: terenuri agricole, pdduri, etc., conform prevederilor
Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal);
d) declaratie pe propria rispundere, dati la notar a sotului/ so[iei care nu este
student/ studenti, din care sd reiasi ci nu are sau nu mai are gi alte venituri
decAt cele declarate, dupi caz;
e) declaratie pe propria rispundere a studentului, din care sa reiasi cd nu mai
are gi alte venituri decAt cele declarate.
(8) ln vederea obtinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studentele vor
depune urmitoarele documente:
1) cerere tip, vizati de cdtre secretariatulfacultilii;
2) copie a buletinului/ ci(ii de identitate;
3) copie a certificatuluide nagtere alcopilului.

^
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(9) ln vederea obfinerii unei burse de ajutor, social ocazional pentru maternitate, studenlii ale
ciror sotii nu realizeazA alte venituri decAt bursele vor depune urmitoarele documente:
1) cerere tip, vizati de cdtre secretariatul facultdtii;
2) copie a buletinului/ cn(ii de identitate;
3) copie a buletinului/ cirtii de identitate all a so[iei;
4) copie a certificatului de cdsdtorie;
5) copie a certificatuluide nagtere alcopilului;
6) documente justificative privind veniturile proprii gi ale sofiei, dupi caz:
a) cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmag pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii;
b) adeverinta de somaj;
c) adeverinta de venit net, etc.;
7) documente justificative de la Administratia Financiard privind veniturile nete ob[inute
din activitdti autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale,
societ5[i comerciale, activititi de exploatare a proprietdtilor personale ale studentului:
terenuri agricole, piduri, etc., conform prevederilor Legii nr.22712015 privind Codul
Fiscal);
8) declaratie pe propria rispundere, datd la notar, a sotiei studentului, din care si reiasi
ci nu mai realizeazd gi alte venituri decAt cele declarate;
9) declara[ie pe propria rispundere a studentului, din care si reiasd ci nu mai are gi alte
venituri decdt cele declarate.
(10) in vederea ob[inerii unei burse de ajutor social ocazional in caz de deces se depun
urmitoarele documente:
1) cerere tip, vizati de cdtre secretariatulfacultitii;
2) copie a buletinului/ cd(ii de identitate;
3) copie a certificatului de cisitorie;
4) copie a certificatului de nagtere;
5) copie a certificatului de deces;
6) membrul familiei (rudenie de grad l) va depune la dosar gi documente justificative
privind veniturile:
a) cupoane sau adeverinti de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmag pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (daci este
cazul);
b) adeverinla de somaj (dacd este cazul);
c) adeverinta de venit net (dacd este cazul), etc.;
d) documente justificative de la Administralia Financiari privind veniturile nete
obtinute din activititi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asocia[ii familiale, societdti comerciale, activitdti de exploatare a proprietitilor
personale ale studentului: terenuri agricole, piduri, etc., conform prevederilor
Legii nr. 22712015 privind Codul Fiscal);
e) declara[ie pe propria rispundere, dati la notar, dupi caz, din care sd reiasd
ci nu mai realizeazi gi alte venituri decAt cele declarate.
(11) Dosarele cu opis depuse in vederea obtinerii unei burse sociale se preiau in forma
inaintati de student. Este intezis refuzul de inregistrare a dosarului. Completarea acestor
dosare surveniti ulterior depunerii nu este posibild cu exceplia clarificdrilor solicitate de Comisia
de Burse pe Universitate.
(12) Declaratiile solicitantului sau ale membrilor familiei acestuia date in fata notarului public nu
sunt necesare gi obligatorii in niciuna din situatiile in care documentele cu privire la venituri,
eliberate de autoritifi ale statului, certifici inexistenta altor venituri dec6t cele declarate.

Art. 26 (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizeazS, p6ni la
implinirea vArstei de 26 de ani, lu0nd in calcul veniturile pirintilor gi ale copiilor aflati in grija lor,
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respectiv al membrilor familiei aflate in grija studentului sotie, copii daci este cazul, luAnd in
calcul:

a) veniturile salariale gi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr.22712Q15 privind
Codul fiscal, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de rdzboi, orfanii, viduvele/viduvii de rizboi,
sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate,
precum gi pensiile, indiferent dacd sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii
facultative gi indiferent de tipul acestora, in conformitate cu Legea nr.26312010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificirile gi completirile ulterioare;
c) venituri oblinute din activititi agricole conform prevederilor Legii nr.22712015 privind
Codul fiscal, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
d) aloca[iile de stat pentru copii, in conformitate cu Legeanr.6111993 privind alocatia de
stat pentru copii, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare;
e) alocalii de plasament in conformitate cu Legea nr. 27212004 privind protecfia gi
promovarea drepturilor copilului, republicat5, cu modificirile gi completirile ulterioare;
f) venituri obtinute din concedii medicale pentru sarcini sau lehuzie sau indemnizatia
pentru incapacitatea temporard de munci, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
g) ajutoarele, indemnizafiile gi alte forme de spr'rjin cu destinatie specialS, acordate din
bugetul de stat, bugetul asiguririlor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale 9i din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum 9i cele de aceeagi naturd primite de la alte persoane, cu
exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporar6 de munc5, inclusiv indemnizatiile
pentru: risc maternal, maternitate, cregterea copilului giingrijirea copilului bolnav;
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma degeurilor prin centrele
de colectare, in vederea dezmembririi, care fac obiectul programelor nafionale finan[ate
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
i) drepturile in bani gi in naturi primite de militarii in termen, militarii cu termen redus,
studen[ii gi elevii unitdtilor de invitdm6nt din sectorul de apirare nationali, ordine

publici gi siguranti nationald gi persoanele civile, precum gi cele ale gradatilor

gi

soldatilor'concentrati sau mobilizali;

j) orice venituri realizate din activitS[ile economice de cdtre persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale gi intreprinderile familiale, in sensul Ordonantei de urgen[i 'a
Guvernului nr. 44l20OB privind desfSgurarea activitSfilor economice de citre persoanele
fizice autorizate, intreprinderile individuale gi intreprinderile familiale, aprobati cu

modificiri gi completiri prin Legea nr.18212016;
k) orice venituri realizate din meserii liberale gi din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuali;
l) dividendele realizate in ultimele 12 luni calendaristice. Media lunari se realizeazd prin
raportarea acestora la 12.
(2) Pentru studentii cu vArsta intre 26 gi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula tinAnd cont doar de veniturile personale ale acestuia gi al persoanelor pe care le are in
grij5, precum copii, sotie etc., Tn conformitate cu prevederile legale in vigoare,
(3) ln cazul in care existi suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru oblinerea unei
burse pentru ajutor social, universitd[ile vor sesiza organele de anchetd competente 9i vor
proceda la sanctionarea studentului, in funclie de gravitatea faptei.
4rt. 27 (1) Studentul care solicitd o bursd sociald va depune la dosar gi o declara[ie dati pe
propria rispundere, sub sanctiunea Codului penal pentru fals in declarafii, din care si reiasd cd
el gifamilia sa nu are alte venituri dec6t cele declarate.
(2) Declaratia pe propria rispundere va fi scrisi de mAni, in fata persoanei care primegte
dosarul gi care are responsabilitatea verificdrii acestuia.
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(3) Persoana, din cadrul facultd[ii al cirui student este solicitantul unei burse de ajutor social,
responsabilS si primeascd 9i sd verifice dosarul acestuia, in conformitate cu figa postului, va
mentiona pe declaratie: "datd in fata mea, astdzi...", va preciza data gi va semna.
(4) ln principiu, declaratia pe propria rdspundere are forma prezentatd in Anexa 6 a Proceduriii
operalionale privind acordarea burselor pentru studenfi.
(5) Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta, dar nu pot impune, completarea dosarului
pentru bursa sociald cu declaratii pe propria rdspundere date in fa[a unui notar.

Art. 28 (1) Bursele se acordi de cdtre o Comisie constituiti la nivelul facultilii, compusi din
Decan/Prodecan in calitate de pregedinte, 3 studenli din care cel pulin unul si fie membru al
Consiliului facultdlii 9i secretarul gef al facultdtii, Comisia are obligalia de a asigura un proces

transparent gi de a evita orice conflict de interese.
(2) Propunerea privind fondul de burse repartizat pe fiecare facultate precum gi cuantumul
burselor pentru fiecare semestru al anului universitar curent se face pe baza fondurilor

repartizate

de cdtre ministerul de resort cu aceasti destinalie, propo(ional cu numirul

studenfilor de la cursurile de zi.
(3) Comisia de burse constituitd la nivelul facultdlii va proceda la distribuirea fondului de burse
alocat astfel: la alocarea fondului destinat burselor sociale se va tine cont doar de veniturile
studenlilor fdrd a se distribui pe ani gi programe de studiu.

Art. 29 Procesul de acordare a burselor in cadrul UAV se desfdgoard conform unui grafic.
Art. 30 (1) a. Consiliul facultdtii aprobi anual comisia de burse pe facultate care este
constituitd, in principiu, din: Decan/Prodecan in calitate de pregedinte, 3 studenli din care cel
pulin unul si fie membru al Consiliului facultdtii, 9i secretarul gef alfacult5lii.
b. Comisia de burse, astfel constituiti are urmitoarele responsabilititi:
1. respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de Universitate;
2. reparlizarea fondurilor de burse pentru fiecare program de studiu, ani de studii, linii de

studiu;
3. analizarea documentelor din dosarele depuse;
4. intocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile : bursi de merit, bursi de ajutor
social, bursd de ajutor social ocazional '
5. redactarea procesului-verbal privind analiza, evaluarea gi atribuirea burselor gi
semnarea acestuia de cdtre toti membrii comisiei ;
6. verificarea incadririi in fondurile alocate;
7. identificarea altor surse de finantare a burselor;
8. analizarea gi rezolvarea contestatiilor;
9. verificarea indeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de citre
persoanele responsabile cu acestea in facultate.
c. Pregedintele Comisiei de burse la nivel de facultate sau persoana desemnatd in scris de
citre acesta are responsabilitatea instruirii persoanelor desemnate
primeasci dosarele
pentru toate categoriile de burse sociale gi a membrilor comisiei de burse. lnstruirea trebuie si
fie dovediti prin semnarea de luare la cunogtinfd a prevederilor Regulamentului privind
acordarea burselor pentru studenli, forma de invd!5mAnt cu frecventi.
d, Pregedintele Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate are obligatia de a afiga
Lista cu studenfii bursieri insoliti de Situatia fondului de burse repartizat facultS[ii, a
cuantumului burselor gi a algoritmului de repartizare pe ani, specializiri, linii de studiu respectiv
a Rezolutiilor la contesta[iile inregistrate.
e, Rdspunderea impi(irii corecte a fondului de burse pe anii de studiu, specializiri gi linii de
studiu revine Comisiei de burse pe facultate.
(2) a, Secretariatele facultitilor vor fi responsabile de:
1. transmiterea, citre Rectoratul Universitdtii, a propunerii Consiliului facultitii privind:
numirul minim de credite necesar pentru ca un student si poati obtine gi pistra o bursi
social6; criteriile complementare de acordare a burselor; categoriile de burse acordate la

si
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nivel de facultate; completarea, modificarea Regulamentului privind acordarea burselor
pentru studenli, forma de invSlimAnt cu frecvenld la nivel de universitate; a solicitdrilor
dosarelor aferente, privind acordarea burselor de performanti gtiintifici,
culturalartistici, sportivi, a burselor speciale de ajutor social;
2. respectarea calendaruluide atribuire a burselor, stabilit la nivel de Universitate ;
3, primirea dosarelor pentru toate categoriile de bursi de performantd respectiv de
ajutor social;
4. confirmarea ci declaratia pe propria rispundere a studentului a fost dati de citre
acesta;
5. certificarea calititii de student a solicitantului;
6. verificarea documentelor primite;
7. sesizarea DGA, a Secretariatului General a cazurilor nereglementate, nenormate de
Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenfi, forma de invilimAnt cu
frecven!5, tn vederea completirii acestuia;
L intocmirea centralizatoarelor cererilor de bursi de ajutor social, in vederea prezentdrii
acestora comisiei de analizi, evaluare a dosarelor gi atribuire a burselor;
9. transmiterea centralizatoarelor 9i dosarelor primite pentru toate categoriile de burse
citre comisiile de analizd, evaluare a dosarelor gi atribuire a burselor;
10. prelucrarea datelor primite de la comisia de analizd, evaluare a dosarelor gi atribuire
a burselor;
11. redactarea listelor cu bursele de ajutor social alocate, pe fiecare categorie, listele vor
cuprinde: numele gi prenumele studentului, programul de studiu, anul de studii;
12. afigarea listelor cu studentii care beneficiazi de bursi de ajutor social la avizierul
facultdtii; listele vor avea notate data gi ora la care au fost afigate;
1 3. primirea contesta[iilor;
14. transmiterea contesta[iilor citre comisia de analizd, evaluare a dosarelor gi atribuire
a burselor;
1 5. redactarea rezolufiilor contestatiilor primite;
16. afigarea rezolu[iilor contesta[iilor, cu notarea datei gi orei la care au fost afigate,
inclusiv a celor transmise de la Comisia de burse pe universitate;
17. transmiterea listelor cu bursieri, avizate de citre pregedintele comisiei, cdtre comisia
de burse pe universitate spre aprobare, conform modelelor transmise de cdtre aceasta;
18. inscrierea in Registrul Matricol Unic al Universitdlilor din RomAnia a datelor solicitate
referitoare la burse
19. arhivarea dosarelor primite pentru acordarea unei burse de ajutor social. Pistrarea
.acestor dosare tn arhivi se face pe o perioadi de 5 ani.
b. Secretariatele faculti[ilor vor primi dosarele in forma inaintati de student, pentru categoria
de bursi solicitatS.
(3) Comisia de burse pe Universitate are urmdtoarele responsabilitd[i:
1. propune actualizdri ale Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenfi,
forma de invd!5m6nt cu frecvenli in baza propunerilor fdcute de citre facultiti gi
modificirilor legislative referitoare la acordarea burselor gi a altor forme de sprijin
material pentru studenti;
2. monitorizeazd respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivelul
Universititii;
3. aprobd listele cu studentii bursieri de la fiecare facultate;
4. analizeazi documentele din dosarele depuse pentru acordarea burselor speciale de
ajutor social gi stabilegte lista bursierilor beneficiari;
5. monitorizeazd acordarea, de citre comisiile aferente, a burselor de performanti
gtiintificS, cultural-artistici respectiv sportivi;
6. identificd alte surse de finantare a burselor;
'
7. analizeazi gi rezolvd contesta[iile inaintate.
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