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                                  MINISTERUL EDUCAŢIEI NA ŢIONALE 
UNIVERSITATEA DE ART Ă ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 

 
 
                                                     REGULAMENT 
                        de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 
                       studenţilor de la ciclurile de studii de licenţă şi de masterat 
 
Capitolul I 
 
DISPOZIŢII GENERALE 
Art. 1 Prezentul Regulament a fost întocmit în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 235/2010, H.G. nr.100/2011, 
H.G. nr. 769/2005, Legii nr. 263/2010, Legii nr.287/2009, a Ordinului 3392 /27.02.2017 
și a modificărilor și completărilor ulterioare aduse de: Ordinul nr.4104 din 21 iunie 2017; 
Ordinul nr. 4366 din 13 iulie 2017; Ordinul nr. 5076 din 28 septembrie2017. 
 
Art. 2 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, numită în continuare UAD, acordă 
studenţilor în condiţiile legii: burse de performanţă, burse de merit, burse de ajutor social 
şi burse speciale (pentru activitate artistică şi ştiinţifică). 
Art. 3 Beneficiarii burselor acordate potrivit prezentului Regulament sunt studenţii UAD, 
cetăţeni români şi cetăţenilor străini. 
Art. 4 Prevederile prezentului regulament nu se aplică în acordarea burselor pentru studenţii 
etnici români sau studenţilor străini, a căror categorii de burse sunt reglementate prin 
legislaţie naţională specială. 
Art. 5 Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la 
bugetul de stat, vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, orientarea sexuală, apartenenţa 
politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu 
activitate conformă cu legislaţia europeană, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de 
învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse. 
Art. 6 (1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii/specializări în 
instituţii deînvăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la 
una din instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu 
depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de 
studii/specialitatea de la care urmează să beneficieze de bursă. 
(2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan 
două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, 
atribuirea bursei se realizează după prezentarea unei adeverinţe 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 Contractului de studii, a actelor doveditoare şi a declaraţiei pe proprie răspundere a 
studentului. 
 (4) Consiliul de administraţie şi Consiliile facultăţilor vor monitoriza activitatea studenţilor la 
nivel de licenţă şi master în scopul evitării acordării a câte două burse aceleiaşi persoane. 
Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse. 
(5) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre 
vor beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul an universitar înaintea 
întreruperii. 
(6) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au ajuns pe loc bugetat beneficiază 
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de orice categorie de bursă, după media obţinută în anul universitar precedent. 
Art. 7 Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă facultate, 
program de studiu/specializare, pot beneficia de burse începând cu anul universitar următor 
transferului, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor. 
Art. 8 
(1) Condiţia de obţinere a unei burse de performanţă şi de merit, acordată de către UAD este 
ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a promovat toate 
examenele din anul universitar precedent semestrului pentru care se acordă bursă, potrivit 
pachetului de studii ales de student, prevăzut în contractul de studiu. Media generală se 
calculează ca medie ponderată a notelor obţinute în anul universitar precedent, fără a fi luate 
în considerare creditele obținute la Modulul de Pregătire Psihopedagogică (DSPP). 
Art. 9  Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotărâre a senatului, 
la propunerea Consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii 
studenţilor, inclusiv a organizaţiilor studenţeşti reprezentative din universitate. Acestea se 
propun anual sau semestrial. 
Capitolul II 
TIPUL BURSELOR ŞI CONDIŢIILE NECESARE PENTRU ACORDAREA 
ACESTORA 
Art.10  Studenţii UAD, învăţămănt fără taxă, pot primi următoarele categorii de burse: 
a) burse de performanţă, din fonduri de la bugetul de stat care se acordă conform prezentului 
regulament; 
b) burse de merit distribuite procentual pe programe de studii/specializări în funcţie de 
numărul de studenţi bugetaţi; 
b) burse de ajutor social; 
c) burse de ajutor social ocazional; 
d) burse speciale, din venituri proprii extrabugetare, pentru activităţi culturale de excepţie; 
e) burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau 
fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 11 Fondurile de la bugetul de stat pentru acordarea burselor de performanță, a burselor 
de merit şi a burselor de ajutor social sunt alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în 
funcţie de numărul studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi. 
Art. 12 Din fondul de burse alocat universităţii, minimum 30% din totalul fondurilor este 
alocat pentru categoria de burse sociale, dacă numărul cererile depuse va depăși plafonul de 
30%, se vor acorda maximul  de 35% din fondurile alocate. În cazul în care fondul pentru 
acordarea burselor nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie proporţional pe facultăţi, 
pentru acordarea burselorde merit. 
Art. 13 Fondul de burse alocat pentru burse de merit de la bugetul statului se diminuează cu 
fondul pentru bursele de performanţă alocat pe facultăţi. 
Art. 14 Facultăţile repartizează fondurile de burse rămase pentru burse de merit, programelor 
de studii/specializări, direct proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi. 
Art. 15 Pentru stabilirea cuantumului celor trei categorii de burse, ca reper va servi bursa de 
ajutor social al cărei cuantum minim este stabilit anual de către Consiliul Naţional pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS). 
a) Cuantumul bursei de merit este cu 5% mai mare decât cuatumul bursei de ajutor social; 
b) Cuantumul bursei de performanţă este cu 10% mai mare decât cuantumul bursei de ajutor 
social; 
c) Numărul burselor de performanţă este stabilit de Senat, la propunerea Consiliului de 
administraţie la începutul anului universitar; 
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d) Bursele speciale şi cuantumul acestora se acordă la propunerea facultăţilor, cu avizul 
Consiliului de administraţie şi aprobarea senatului. 
Art. 16 Bursa de ajutor social este în valoare de 580 lei. Bursa de merit este în valoare de 609 
lei. Bursa de performanţă este în valoare de 638 lei. 
Art. 17 Bursele de ajutor social, în cazul în care studenţii sunt orfani de unul sau de ambii 
părinţi sau provin din case de copii sau din plasament familial ori au fost bolnavi de TBC şi se 
află în evidenţele dispensarelor medicale, suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de 
malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din 
spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică ori 
sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită 
anchilozantă sau reumatism articular acut și cu orice alte boli cronice care pot fi luate în 
considerare de către Senatul universității. 
Art. 18 Bursele de merit se acordă pe toată durata anului universitar, pentru studenții 
înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master care 
beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se 
va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a 
studiilor.   
Art. 19 Bursele de performanţă se pot atribui începând cu anul al doilea de studii, pentru 
nivelul licenţă/master și au o durată de 12 luni , dar nu mai mult de finalizarea studiilor pentru 
studenții anilor terminali. 
Art. 20 Burse speciale, din venituri proprii extrabugetare, se pot atribui la propunerea 
facultăţilor, cu avizarea Consiliului de administraţie şi aprobarea senatului universităţii, 
pentru activităţi artistice şi culturale ocazionale organizate de UAD.Cuantumul bursei 
speciale se aprobă de Senat si nu poate fi mai mică decat bursa socială. 
Capitolul III 
CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR 
Art.21  Bursele de performanță, de merit și de ajutor social se acordă pe toată durata anului 
universitar (12 luni), iar studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de licență 
sau de master care beneficiază de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li 
se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a 
studiilor. Bursele obținute pe fiecare semestru sunt în plată pe perioadă de 6 luni, cu excepția 
anilor terminali ale căror burse sunt în plată pe o perioadă de 4 ½ luni . 
Art. 22 Bursele se acordă studenţilor înmatriculaţi în anul universitar curent, în conformitate 
cu criteriile prevăzute în prezentul Regulament şi în limita fondurilor disponibile. 
Art. 23 Bursele de performanţă se atribuie prin concurs organizat pe facultăţi, câte una 
pentru nivelul de studii licenţă şi nivelul de studii master,  pe baza următoarelor criterii: 
a) media minimă 9,50 (nouă și 50%) în anul precedent de studiu la nivelul licenţă /master. 
b) activitate de creaţie artistică şi cercetare ştiinţifică materializată prin expoziţii şi premii la 
manifestări artistice naţionale sau internaţionale, lucrări/articole susţinute sau publicate în 
reviste prestigioase, participări la sesiuni de comunicări; 
c) conduită universitară exemplară. 
Art. 24 
(1) Bursele de merit se atribuie pe programe de studii/specializări în ordinea descrescătoare 
a mediilor generale. 
Fondul de burse destinat burselor de merit se repartizează pe facultăţi şi departamente în 
raport cu numărul studenţilor şcolarizaţi în regim bugetat.  
(2) Condiţia menţinerii bursei în semestrul al II-lea este promovarea tuturor obligaţiilor 
prevăzute în planurile de învăţământ (examene, verificări şi colocvii) pentru semestrul I. 
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Bursele care se pierd de către studenții neintegralişti se vor acorda altor studenţi din cadrul 
aceluiași program de studii/specializare pe baza mediei obținute în semestrul/anul universitar 
anterior. În cazul în care, la un program de studii/specializare există mai mulţi studenţi cu 
medii egale ce se califică pentru obținerea unei burse de merit, decât numărul de burse de 
merit alocat programului de studii/specializării respective, se va proceda la departajarea 
acestora în funcţie de criteriile de la art. 25 a prezentului regulament. 
Art. 25 În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii (luate în 
considerare în ordinea prezentată). 
(1) Nivel licenţă: 
a) Pentru studenţii din anul I, semestrul I se vor utiliza următoarele criterii de departajare: 
- nota de la proba de specialitate (proba II de la examenul de admitere); 
- nota de la proba de interviu (proba III de la examenul de admitere); 
- media de la examenul de bacalaureat. 
b) Pentru următoarele semestre se vor utiliza ca şi criterii de departajare: 
- nota obţinută la disciplina cu cele mai multe credite; 
- media notelor la disciplinele de specialitate din planul de învăţământ; 
- portofoliu cu lucrări în domeniul programului de studii. 
(2) Nivel master 
a) Pentru studenţii din anul I, semestrul I se vor utiliza următoarele criterii de departajare: 
- media de la examenul de licenţă; 
- nota de la proba de specialitate a examenului de licenţă; 
- nota de la proba de istoria artei a examenului de licenţă. 
b) Pentru următoarele semestre se vor utiliza ca şi criterii de departajare: 
- nota obţinută la disciplina cu cele mai multe credite; 
- media notelor la disciplinele de specialitate din planul de învăţământ; 
- portofoliu cu lucrări în domeniul programului de studii. 
Art. 26 
(1) Bursele de ajutor social se vor acorda într-un procent de minim 30% din fondul 
repartizat pentru burse și maxim 35 % din fondul repartizat pentru burse, studenţilor cu 
situaţii materiale critice. 
Bursele de ajutor social se acordă  pe durata unui an universitar studenţilor care îndeplinesc 
condiţiile de acordare a acestor burse .Bursele de ajutor social se stabilesc la 
începutul anului universitar şi se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea. 
(2) Ordinea acordării acestor burse va fi dată de veniturile cele mai mici dovedite cu acte. În 
conformitate cu Ordinul 3392 /27.02.2017, bursele de ajutor social se acordă: 
- studeţilor orfani de unul sau ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament 
familial, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 
- studenţilor bolnavi de TBC care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm 
bronşic, epilepsie, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, 
talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu 
handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular; 
- studenţilor a căror familie nu relizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe 
membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. 
Art. 27 Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantumuri cel puţin egale cu 
bursa minimă, stabilite de senatul universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de 
altă categorie de bursă, astfel: 
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate 
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acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca 
măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, 
a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui 
tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel 
naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul 
unui an universitar; 
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de 
bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru 
procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului 
universitar pentru fiecare copil născut; 
c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui 
membru al familiei studentului(ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În 
cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează 
venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/ succesorului legal, o singură dată în cursul anului 
universitar. 
Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul universităţii, la propunerea Consiliului de 
administraţie, dar trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale. 
Art. 28 Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă de ajutor social cuprind următoarele 
documente: 
a) pentru studenţii orfani de unul sau ambii părin ţi: 

• cerere tip  
• declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai are şi alte venituri 

decât cele declarate; 
• copie după CI a studentului și a celorlalte persoane din familie (cu vârsta peste 14 

ani)/copie după certificatul de naștere (pentru persoanele sub 14 ani) 
• copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui / părinților  
• documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru 

acordarea bursei sociale și a părintelui, dacă este cazul; 
• adeverință elev / student (pentru frați/surori) 
• dovada alocaţiei de stat pentru copii (preșcolari / elevi) 
• dovada obținerii altor ajutoare primite de la bugetul de stat 
• adeverință de la Primărie privind Registrul Agricol care dovedește veniturile nete 

din activități agricole (nu suprafețele!)  (pentru fiecare persoană din familie) 
• adeverință de venit de la Administrația Financiară (pentru persoanele peste 18 ani) 

b) pentru studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament 
familial: 

• cerere tip  
• declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai are şi alte venituri 

decât cele declarate; 
• copie după CI a studentului 
• cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; 
• copia Hotărârii judecătoresti din care rezultă că solicitantul se află în plasament 

familial 
• adeverință de la Primărie privind Registrul Agricol care dovedește veniturile nete 

din activități agricole (nu suprafețele!)  (doar pentru student) 
• adeverință de venit de la Administrația Financiară (doar pentru student) 
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• adeverinţă din care să rezulte că studentul provine din casa de copii sau din 
plasament familial; 

• documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru 
acordarea bursei sociale; 

c) pentru studenţii care solicită bursă medicală: 
• cerere tip; 
• copie după CI a studentului 
• certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul dispensarului 

studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii de Artă şi Design din 
Cluj-Napoca 

d) pentru studenţii a căror familie nu a realizat în cele trei luni înainte de  
începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru 
de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie: 
• cerere tip  
• declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai are şi alte venituri 

decât cele declarate; 
• copie după CI a studentului și a celorlalte persoane din familie (cu vârsta peste 14 

ani)/copie după certificatul de naștere (pentru persoanele sub 14 ani) 
• copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; 
• adeverință de salariu net / cupon de pensie / declarație notarială (pentru 

părintele/părinții care nu realizează venituri)  
• adeverință elev / student(pentru frați/surori) 
• dovada alocaţiei de stat pentru copii (preșcolari / elevi) 
• dovada obținerii altor ajutoare primite de la bugetul de stat 
• adeverință de la Primărie privind Registrul Agricol care dovedește veniturile nete 

din activități agricole (nu suprafețele!)  (pentru fiecare persoană din familie) 
• adeverință de venit de la Administrația Financiară (pentru persoanele peste 18 ani) 
 

Art. 29 
(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la 
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în 
grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, 
luând în calcul: 
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, 
sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, 
precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative 
şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia 
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 



Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material studenţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 

 
 
 

 7 

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele 
locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru 
incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, 
creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav; 
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele 
de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din 
bugetul de stat sau din alte fonduri publice; 
i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, 
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi 
sau mobilizaţi; 
j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 182/2016; 
k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate 
intelectuală; 
l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin 
raportarea acestora la 12. 
(2) În cazul studenților căsători ți, familia se consideră de sine stătătoare, fiind formată din 
soț, soție și copii. 
(3) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se 
va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are 
în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 30 În cazuri excepționale universitatea poate solicita și alte documente în vederea 
acordării bursei de ajutor social. 
Art. 31 
(1) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea obţinerii 
unei categorii de burse se publică pe site-ul universităţii şi la avizier cu minimum 15 zile 
lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora. 
(2) Dosarele pentru bursele de ajutor social (inclusiv ocazional) se depun la secretariatele 
facultăţilor. 
Art. 32 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 
indelungată de timp. 
Art. 33 La nivelul fiecărei facultăţi se constituie o comisie de analiză, evaluare a dosarelor şi 
atribuire a burselor. Aceasta este constituită, în principiu, din: decan, directorul economic, 
consilierul juridic, secretarul şef şi doi studenţi. 
Art. 34 Comisia astfel constituită are următoarele atribuţii: 
a) repartizează fondurile de burse pentru fiecare program de studii/specializare; 
b) stabileşte criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care să nu contravină 
prevederilor prezentului regulament; 
c) analizează documentele din dosarele depuse; 
d) verifică încadrarea în fondurile alocate; 
e) propune alte surse de finanţare a burselor. 
Art. 35 Studenţilor care, în anul universitar precedent, au urmat cursurile unei universităţi din 
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străinătate, prin programul ERASMUS+, li se echivalează punctajul în conformitate cu 
hotărârile Senatului universităţii privind mobilităţile ERASMUS+. Studenţii care nu primesc 
documentul „Transcript of records”, document pe baza căruia se efectuează echivalarea 
notelor, până în momentul realizării redistribuirii burselor pentru semestrul al II-lea, îşi vor 
păstra statutul de bursier sau nebursier obţinut anterior efectuării stagiului ERASMUS+. 
Art. 36 Studenţii care efectuează mobilităţi ERASMUS+ de un an universitar sau beneficiază 
de prelungire a mobilităţii ERASMUS+ începută în semestrul I, cu aprobarea directorului de 
departament/responsabilului de program de studii/specializare şi a coordonatorului 
instituţional programe comunitare, îşi păstrează bursa şi în semestrul al II-lea al anului 
universitar, conform Cartei studentului ERASMUS+, a contractului financiar pentru 
mobilitate ERASMUS+ de studiu şi a contractului financiar de mobilitate de plasament. 
Art. 37 
(1) Studenţii pot formula contestaţie scrisă la Comisia de acordare a burselor pe facultate, în 
termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri. 
(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei facultăţi, în 
termen de 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 
Art. 38 Bursele, ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la Universitatea 
de Artă şi Design din Cluj-Napoca, se plătesc numai prin virament în conturile acestora. 
Excepţiile vor fi aprobate nominal de către Consiliul de administraţie. 
Art. 39 
(1) Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală 
şi, implicit, exmatricularea studentului. 
(2) Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse, având la bază documente 
fictive, vor fi sanctionaţi disciplinar, material sau penal, după caz. 
Art. 40 Hotarârea Senatului Universităţii prin care se aprobă formularele de cerere de 
acordare a burselor, fac parte din prezentul Regulament, ca anexă. 
Art. 41 Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universităţii de Artă şi 
Design din Cluj-Napoca din data 28 septembrie 2018 și se va aplica începând cu semestrul I 
al anului universitar 2018/2019. 
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 1 

Domnule Decan,  
 
   Subsemnatul(a),_____________________________________________1, student(ă) în anul_____, 

specializarea____________________, prin prezenta vă rog a-mi aproba acordarea bursei ___________________2 pentru semestrul 

______, an universitar _______________ . În vederea obţinerii dreptului la bursa solicitată mai sus anexez următoarele documente : 

Nr.crt. Documente justificative (pentru fiecare 
membru al familiei studentului pentru 

perioada de referință) 

DA/NU Veniturile (nu se 
completează de student) 

1 Copie după C.I. al/a titularului/ei cererii şi a tuturor 
membrilor familiei cu vârsta peste 14 ani sau copia 
după certificatul de naștere (pentru persoanele sub 
14 ani)  

 

 

2 Copie după certificatul de căsătorie al/a 
titularului/ei cererii, dacă este cazul 

  

3 Copie după certificat(e) deces, dacă este cazul    
4 Titularul/a cererii: 

• Cupoane/adeverință de la Casa de Pensii 
privind cuantumul pensiei de urmaș 

• Cupoane/adeverință privind cuantumul 
alocației primite pentru cei proveniți din 
Case de Copii sau plasament  

• Adeverință de salariu/venit net 
• Cupoane șomaj  

 

 

5 Părinții titularului/ei cererii, soț/soție (în cazul 
familiilor de studenţi):  

• Adeverință de salariu/venit net 
• Cupoane pensie/șomaj  
• Declarație notarială, în cazul celor care nu 

au realizat venituri  

 

 

6 Frații/surorile titularului/ei cererii: 
• Cupoane alocaţie de stat pentru copii 

(preșcolari/elevi) 
• Cupoane/adeverință de la Casa de Pensii 

privind cuantumul pensiei de urmaș 
• Adeverință  elev sau student 

 

 

7 Alte ajutoare primite de la stat   
8 Adeverință de la Administrația Financiară 

(persoanele peste 18 ani) 
  

9 Adeverință de la Primărie  privind veniturile 
agricole 

  

 Total venit net mediu/membru 
de familie: 
 

• Documente necesare pentru obținerea bursei 
sociale pe motive medicale: 

DA/NU 

1 Copie după C.I. a studentului/studentei  
2 Certificat medical eliberat de un medic specialist și 

vizat de medicul dispensarului studențesc 
 

 

 
Familia este compusă din ________ persoane, din care: număr preșcolari _______; număr elevi ______; număr studenți ___________; numărul altor 
membri ai familiei aflați în întreținere legală _____________. 
Am luat la cunoştinţă: 

1. De prevederile art. 326 din Noul cod penal privind falsul în declaraţiile pe propria răspundere și declar că nu realizez alte venituri decât cele 
declarate. 

2. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii bursei, atrage răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea studentului. 
 
Data,           Semnătura, 

 
 
Telefon :_____________ 
E-mail:______________ 

                                                 
1 Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele. 
2 Se menţionează tipul de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social, ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte /maternitate/deces, bursei 
sociale pe motive medicale. 
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Model de declarație pe propria răspundere pentru acordarea bursei de ajutor social 
 
Dată în fața mea: ( numele și prenumele angajatului UAD) ________________________ 
Semnătura:____________________ 
Data:______________ 
 

DECLARA ȚIE 
 
Subsemnatul(a),____________________________________________,CNP____________________,
BI/CI seria _____, nr.__________domiciliat în________________________________________ 
student(ă) al Facultății de Arte Plastice/ Arte Decorative și Design, 
specializarea____________________, anul de studiu_____, ciclu de studii licență/master sub 
sancțiunea Codului Penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere următoarele: nu am 
obținut, în perioada ___________________, alte venituri decât cele declarate în anexa 1 a 
Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material studenţilor 
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca și că nu am cunoștință că părinții mei au obținut 
alte venituri decât cele declarate; nu sunt angajat, nu primesc pensie, indiferent de tipul acesteia, nu 
primesc ajutor de șomaj, nu dețin proprietăți și, prin urmare, nu obțin venituri din exploatarea 
proprietăților, nu obțin venituri din agricultură, nu primesc alocații speciale de la bugetul de stat, 
venituri din concedii medicale pentru sarcină sau lăuzie, nu obțin venituri din valorificarea bunurilor 
mobile sub forma deșeurilor, nu beneficiez de drepturi în bani și natură din partea structurilor militare, 
nu obțin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, nu obțin  venituri din 
activități autorizate, nu obțin dividente, nu dețin conturi de economii. 
Notă 1:  
Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: „ Declarația necorespunzătoare adevărului, făcută unui 
organ sau unei instituții de stat, ori unei alte unități dintre cele care se referă art. 145, în vederea 
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, protrivit legii ori 
împrejurărilor, declarați făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu 
închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 
Notă 2:  
” REGULAMENT de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material studenţilor 
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 
Art. 39 
(1) Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală 
şi, implicit, exmatricularea studentului. 
(2) Angajaţii Universităţii care favorizează obţinerea unei burse, având la bază documente 
fictive, vor fi sanctionaţi disciplinar, material sau penal, după caz.” 
 
 
 
 
Data________       Semnătura____________________ 
 
 


