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MINISTERUL EDUCA ȚIEI NA ȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 

 

REGULAMENT  
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material studenţilor 

Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 
 

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, H.G. nr. 558 / 1998, Legii 
nr. 263/ 2010, Legii nr.287/2009.  
 
Art. 2  
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca  acordă burse şi ajutoare sociale studenţilor săi de la 
ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master.  
 
Art. 3  
Prevederile prezentului regulament nu se aplică în acordarea burselor pentru studenţii înmatriculaţi la 
studii universitare de doctorat (doctoranzi), indiferent de cetăţenie şi nici studenţilor etnici români sau 
studenţilor străini, categorii de burse care sunt reglementate prin legislaţie naţională specială. 
 
Art. 4  
Beneficiarii burselor acordate de Universitatea de  Artă și Design din Cluj-Napoca, potrivit prezentului 
Regulament, numiţi în continuare "studenţi", sunt studenţii UAD, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 
Elveţiene. 
 
Art. 5   
Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare sau studenţii reînmatriculaţi pot 
beneficia de burse de la bugetul de stat cu condiţia ca numărul anilor în care a beneficiat de bursă să 
nu depăşească numărul anilor de studiu ca durată de şcolarizare la programul de studii/specializarea de 
la care urmează să beneficieze de bursă. 
 
Art. 6   
(1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii/specializări în instituţii de învăţământ 
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 
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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, master (bugetaţi, curs de zi), 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 glisat pe loc bugetat beneficiază de 
orice categorie de bursă, după media obţinută în anul universitar precedent. 
 
Art. 7  
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, conform art. 224 din Legea nr.1/2011, poate acorda 
anual burse pentru sprijinirea etnicilor români din ţările învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul 
stabil în străinătate, care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din 
România din fondurile bugetului de stat. 
 
Art. 8   
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. 9  
(1) Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Artă şi Design din Cluj-
Napoca 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. 
(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. 
(3) Bursele care se pierd de către neintegralişti se vor acorda la începutul semestrului al II-lea altor 
studenţi din cadrul aceluiaşi program de studii/specializare pe baza mediei din anul de studiu anterior. 
(4) Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul 
pentru 
condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei.  
(5) Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute în anul universitar precedent.  
 
Art. 10  
Bursele se atribuie, pe programe de studii/specializări în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
(examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în anul universitar 
premergător acordării bursei.  
 
Art. 11  
Studenţii cu taxă care au media generală anuală minim 9,00 (nouă) pot depune cerere pentru bursă din 
veniturile proprii ale universităţii. 
 
 
Capitolul II 
TIPUL BURSELOR ŞI CONDIŢIILE NECESARE PENTRU ACORDAREA ACESTORA 
 
 
Art. 12  
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Studenţii de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj–Napoca, învăţămănt fără taxă şi cu taxă (din 
venituri proprii), pot primi următoarele categorii de burse: 

a) burse pentru stimularea performanţei, se distribuie conform regulamentului şi pot fi 
împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă; 
b) burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Bursele sociale 
pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse; 
c) burse de ajutor social ocazional; 
d) burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor, precum şi 
alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare; 
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. 13  
Fondurile de la bugetul de stat pentru acordarea burselor de excelenţă, a burselor de merit, a burselor 
de studiu şi a burselor de ajutor social vor fi repartizate Universităţii de Artă şi Design din Cluj-
Napoca de către Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, proporţional cu numărul 
studenţilor bugetaţi de la cursurile de zi (studii universitare de licenţă şi master). 
 
Art. 14  
Criteriile specifice de acordare a burselor precum şi cuantumul lunar al fiecărei burse se stabilesc la 
începutul fiecărui semestru/an universitar de Consiliul facultăţii, în funcţie de alocaţiile bugetare şi alte 
surse de finanţare, se avizează de către Consiliul de administrație şi se aprobă în şedinţele Senatului. 
 
Art. 15  
Facultăţile, prin Consiliul facultăţii, repartizează fondurile de burse pe programe de studii/specializări 
şi ani de studii, direct proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi de la cursurile de zi. 
 
Art. 16   
Pentru stabilirea cuantumului celor trei categorii de burse, ca reper va servi bursa de studiu. 
Cuantumul bursei de merit va fi cu 25% mai mare decât cuatumul bursei de studiu. Cuantumul 
bursei de ajutor social va fi cu 25% mai mic decât cuantumul bursei de studiu. Numărul burselor 
de performanţă sunt stabilite de universitate, la propunerea Comisiei pentru probleme studenţeşti şi 
cu aprobarea Consiliului de administraţie la începutul anului universitar respectiv. Cuantumul burselor 
de performanţă este cel puţin de două ori mai mare decât bursa minimă atribuită în universitate şi mai 
mare decât bursa de merit. 
 
Art. 17   
Pentru cazurile de epuizare a fondurilor alocate pentru cele trei categorii de bursă (bursă merit, studiu, 
ajutor social), programele de studii/specializările din cadrul universităţii vor veni în sprijinul 
studenţilor cu situaţii materiale critice prin implicarea lor în contracte de mică producţie executate în 
laboratoarele secţiilor (studenţii vor beneficia de un procent din încasări). 
 
Art. 18  
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat, vârsta, sexul, religia, 
rasa, etnia, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia. 
 
Art. 19  
Bursele de ajutor social se acordă studenţilor din învăţământul de stat, la cerere, în funcţie de situaţia 
materială a părinţilor sau a susţinătorilor legali, precum şi de rezultatele la învăţătură. 
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Art. 20   
Bursele de merit, de studiu, de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata anului universitar, în 
conformitate cu planul de învăţământ, structura anului universitar, cu excepţia vacanţelor. 
 
Art. 21  
În cazul în care studenţii bursieri sunt orfani 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, ori sunt 
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut, 
bursele se atribuie şi pe durata vacanţelor. 
 
 
Capitolul III 
CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR 
 
 
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 merit şi bursele de studiu se acordă studenţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-
Napoca, curs de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, strict în ordinea descrescătoare a 
mediilor, în limita fondurilor alocate. Bursele de ajutor social se acordă la cerere în funcţie de situaţia 
materială a părinţilor sau susţinătorilor legali. 
 
Art. 24  
Pot primi burse studenţii care au efectuat integral activităţile universitare în conformitate cu planurile 
de învăţământ, în baza criteriilor stabilite de Senatul Universităţi de Artă şi Design din Cluj-Napoca, 
în limita fondurilor repartizate. 
 
Art. 25  
(1) Bursa de excelenţă atribuită pentru performanţe ştiinţifice şi artistice, se poate atribui începând cu 
anul al doilea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul 
universităţii. Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară pentru studenţi. 
(2) Bursele de performanţă se atribuie prin concurs organizat de universitate pe baza următoarelor 
criterii: 
a. media 10 (zece) în anul I de studiu (media fiind criteriul de performanţă primordial);   
b. activitate artistică şi ştiinţifică materializată prin participare la contracte de cercetare, lucrări/articole 
susţinute sau publicate în reviste prestigioase, participãri la sesiuni de comunicări, expoziţii.  
c. conduită universitară exemplară. 
 
Art. 26  
Bursele de merit  se vor acorda studenţilor integralişti care în anul universitar precedent, au obţinut 
medii de 10 – 9,50, în limita unui fond de 10% din fondul repartizat programului de 
studii/specializări. Condiţia menţinerii bursei în semestrul al II-lea este promovarea tuturor 
obligaţiilor prevăzute în planurile de învăţământ (examene, verificări şi colocvii) pentru semestrul I. 
Bursele care se pierd de către studenții neintegralişti se vor acorda la începutul semestrului al II-lea 
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altor studenţi din cadrul aceluiași program de studii/specializare pe baza mediei obținute în anul 
universitar anterior. Studenţi anului I nu pot beneficia de burse de merit. 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. 28 a prezentului 
regulament. Bursele de merit se revizuiesc la începutul anului universitar şi la începutul semestrului al 
II-lea (în cazul în care există studenți care nu și-au promovat toate obligațiile prevăzute în planul de 
învățământ). 
 
Art. 27   
Bursele de studiu se vor acorda studenţilor care în anul universitar precedent au obţinut medii peste 
şi egale cu 8,00 în limita fondului repartizat programului de studii/specializării, proporţional cu 
numărul de studenţi înscrişi în anul respectiv. Acei studenţi care nu se vor încadra în procentul de 10% 
rezervat pentru burse de merit, candidează în continuare pentru o bursă de studiu. Studenţii anului I 
pot beneficia de bursă de studiu având drept criteriu media examenului de admitere. Condiţia 
menţinerii bursei în semestrul al II-lea este promovarea tuturor obligaţiilor prevăzute în planurile de 
învăţământ (examene, verificări şi colocvii) pentru semestrul I. Bursele care se pierd de către studenții 
neintegralişti se vor acorda la începutul semestrului al II-lea altor studenţi din cadrul aceluiași program 
de studii/specializare pe baza mediei obținute în 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 studiu, decât numărul de burse de studiu alocat programului de studii/specializării 
respective, se va proceda la departajarea acestora în funcţie de criteriile de la art. 28 a prezentului 
regulament. Bursele de studiu se revizuiesc la începutul anului universitar şi la începutul semestrului 
al II-lea, în funcție de menținerea calității de student integralist. 
 
Art. 28  
(1) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii (luate în considerare 
în 
ordinea prezentată):  
- nota obţinută la materia cu cele mai multe credite; dacă egalitatea persistă se va lua în considerare 
următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea 
departajării. În situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în 
considerare toate aceste materii. 
- media pe semestrul precedent. 
- calificativul acordat de către responsabilul programului de studiu/specializare. 
(2) Pentru studenţii din anul I se vor utiliza următoarele criterii de departajare: 
 - pentru studenţii an I studii universitare de licenţă se va utiliza ca şi criteriu de departajare 
media de la examenul de bacalaureat 
 - pentru studenţii an I studii universitare de master se va utiliza ca şi criteriu de departajare 
media de la examenul de licenţă. 
 
Art. 29   
(1) Bursele de ajutor social se vor acorda într-un procent de până la 10% din fondul repartizat 
programului de studii/specializări , studenţilor cu situaţii materiale critice. Bursele de ajutor social se 
acordă pe durata unui an universitar, studenţilor care după sesiunea de iarnă sunt integralişti şi 
îndeplinesc condiţiile de acordare a acestor burse. Bursele de ajutor social se revizuiesc la începutul 
anului universitar şi la începutul semestrului al II-lea, în funcție de menținerea calității de student 
integralist. 
(2) Ordinea acordării acestor burse va fi dată de veniturile cele mai mici dovedite cu acte. În 
conformitate cu H.G. 558/1998, bursele de ajutor social se acordă studenţilor integralişti:  



 6 

a) studeţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează 
venituri; 

b) 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, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau 
reumatism articular; 

c) 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. 30  
Senatul universitar poate acorda din venituri proprii şi alte burse sociale. 
 
Art. 31   
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 de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, 
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din Casele de copii, 
studenţilor proveniţi din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu realizează 
pe ultimele 3 luni un venit net mediu pe membru de familie mai mic decât 75% din salariul 
minim pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social ocazional se poate acorda 
aceluiaşi student de două ori în decursul unui an universitar. 

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui 
soţie nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o 
bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut; 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al 
familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) 
sau căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces 
este stabilită de către Consiliul de administraţie al universităţii. 

 
Art. 32   
Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă ca ajutor social cuprind următoarele documente: 
a) pentru studenţii orfani: 

� cerere tip; 
� copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate; 
� copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor sau 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; 
� documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea 

proprietăţilor personale ale studentului(ei) si a (venituri nete din activităţi de exploatare a 
terenurilor agricole, a pădurilor, chirii); 

� documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din 
activităţi autorizate; 

� studenții din “plasament familial” trebuie să depună declarație notarială pe proprie răspundere 
că nu realizează venituri altele decât cele prevăzute de Legea nr.272/2004; 

� Certificat constatator de la Registrul Comerţului din judeţul de domiciliu al studentului 
solicitant al bursei de ajutor social (pentru studentul(a) care solicită bursă).  
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b) pentru studenţii care solicită bursa medicală: 
� cerere tip; 
� copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate; 
� certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului şi 

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

 
c) pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât salariul minim 
brut pe economie: 

� cerere tip; 
� copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate; 
� copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; 
� documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care se iau în calcul 

(ultimele trei luni anterioare depunerii cererii pentru bursă socială),  ale părinţilor studentului, 
ale ambilor studenţi în cazul familiilor de studenţi;  

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

� documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea 
proprietăţilor familiei (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, a 
pădurilor, chirii); 

� documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din 
activităţi autorizate ale familiei; 

� copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei/ familiilor aflaţi în 
întreţinere legală şi adeverinţe, pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea de 
întreţinuţi (ex. elevi, studenţi până la vârsta de 26 de ani, descendenţi cu dizabilităţi; 

� Certificat constatator de la Registrul Comerţului din judeţul de domiciliu al studentului 
solicitant al bursei de ajutor social (pentru părinţi/ familia studentului şi pentru studentul(a) 
care solicită bursă). 

 
Art. 33  
Dosarele pentru bursele de ajutor social (inclusiv ocazional) se depun la secretariatele facultăţilor, în 
perioada stabilită. 
 
Art. 34  
(1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare veniturile 
realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în ţară sau în străinătate: 

a) veniturile salariale şi asimilate (spre exemplu: indemnizaţii de însoţitor, drepturi de autor, 
venituri din activităţi independente, etc.) obţinute de solicitantul bursei, părinţii acestuia, soţul 
sau soţia (Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare); 

b) venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii, rente, dobânzi, dividende, etc. 
(Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare); 

c) pensii, indiferent de natura lor (Legea nr.263/2010); 
d) indemnizaţii de şomaj (Legea 76/2002, modificată şi actualizată); 
e) alocaţii de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004, modificată şi actualizată); 
f) venituri din activităţile agricole (Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
g) venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie, indemnizaţii pentru creşterea copiilor, 
stimulente pentru maternitate (OUG 148/2005, modificată şi actualizată); 
h) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (Legea nr.263/2010); 
i) adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copii minori cu probleme medicale. 
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 (2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare:  
a) alocația pentru susținerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru 
susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
b) alocația de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
c) a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) ajutoare de stat acordate în baza O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea 
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și 
completări de Legea nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare; 
e) bursele de studiu și bursele sociale; sprijinul financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 privind 
aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului 
național de protecție socială “Bani de liceu”, cu modificările și completările ulterioare,  
f) veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată. 
g)  ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copiii nou născuţi şi altele 
asemenea; 
h) pentru un solicitant aflat în plasament familial, veniturile familiilor care au în plasament copii 
(Legea 272/2004); 
i) alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate. 
 
Art. 35  
În cazuri excepționale universitatea poate solicita și alte documente în vederea acordării bursei de 
ajutor social. 
 
Art. 36   
La nivelul fiecărei facultăţi, se constituie, cu aprobarea Consiliului acesteia, o comisie de analiză, 
evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. 
 
Art. 37  
Comisia de analiza, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită, în principiu, din: 
decanul, directorii de departamente, directorul economic, consilierul juridic, secretarul şef, doi studenţi 
(câte unul din fiecare facultate). 
 
Art. 38  
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; 
f) analizează şi rezolvă contestaţiile. 
 
Art. 39   
Studenţilor care, în anul universitar precedent, au urmat cursurile unei universităţi din 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 
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burselor pentru semestrul al II-lea, îşi vor păstra  statutul de bursier sau nebursier obţinut anterior 
efectuării stagiului ERASMUS. 
 
Art. 40  
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.  41 
(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. 42  
Bursele, ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor înmatriculaţi la Universitatea de Artă şi Design 
din Cluj-Napoca, se plătesc numai prin virament în conturile de card ale acestora. Excepţiile vor fi 
aprobate nominal de către Consiliul de administraţie. 
 
Art. 43  
(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. 44  
Hotarârea Senatului Universităţii prin care se aprobă cuantumul burselor şi cea prin care se 
repartizează fondurile pe facultăţi, formularele de cerere de acordare a burselor, fac parte din prezentul 
Regulament, ca anexa. 
 
Art. 45  
Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-
Napoca din data 21 iulie 2016 și se va aplica începând cu anul universitar 2016/2017. 
 
 
RECTORUL  
UNIVERSITĂŢII DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 

 
RECTOR,  
Prof. univ. dr. Radu-Marcel MORARU 
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Domnule Decan,  
 
 Subsemnatul(a)________________________________1, student(a) anul_____, 

specializarea____________________, media ______, integralist / neintegralist, prin prezenta vă rog a-mi 

aproba acordarea bursei ___________________2 pentru semestrul ______, an universitar 20__/20___ . 

  În vederea obţinerii dreptului la bursa solicitată mai sus anexez următoarele documente : 

Nr.crt. Documente justificative (pentru fiecare 

membru al familiei studentului) 

DA/NU Veniturile 
(se completează de către 

secretariat) 

1 Copie după C.I. (pentru persoanele peste 
14 ani)sau certificat de naștere (pentru 
persoanele sub 14 ani a titularului cererii 
şi a tuturor membrilor familiei 

 
_________________ 
 

2 Adeverință de salariu (justifică venitul net 
al părinților pe ultimele 3 luni, ale 
ambilor studenţi în cazul familiilor de 
studenţi) 

 

 

3 Copie certificat (e) deces   
_________________ 

4 Documente justificative privind 
veniturile studenţilor titulari ai cererii 
pentru acordarea bursei sociale 
(cupoane sau adeverinta de la Casa de 
Pensii privind cuantumul pensiei de 
urmaș pentru lunile care se iau in 
considerare; adeverinta de somaj; 
adeverinta de venit net; etc.) 

 

 

5 Adeverințe privind cuantumul alocației 
primite pentru copii minori cu 
probleme medicale - pe ultimele 3 luni 

 
 

6 Adeverință școlar sau student    
7 Adeverință de la Administrația Financiară 

(persoane peste 18 ani) 
 

 

8 Adeverință de la Registrul Comerțului 
(persoane peste 18 ani) 

 
 

9 Adeverință de la Primărie pentru toată 
familia (se justifică dacă există sau nu 
venituri din agricultură) 

 
 

 Total venit net 
mediu/membru de 
familie: 
 

• Documente necesare pentru obținerea 
bursei medicale: 

DA/NU 

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

 

                                                 
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. 
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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, 
 
 


