TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR - 20 OCTOMBRIE 2017
Extras din REGULAMENTUL de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material
studenților de la ciclurile de studii de licențăși de masterat

TIPUL BURSELOR ȘI CONDIȚIILE 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 extra bugetare, pentru activităţi culturale de excepţie;
e) burse pe bazăde 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. 16
Bursa de ajutor social este în valoare de 580 lei.
Bursa de merit este în valoare de 609 lei. Bursa de performanțăeste în valoare de 667lei.
Art. 19
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, se atribuie şi pe durata vacanţelor.
Art. 20
Bursele de merit se acordă pe perioada desfășurării activităților didactice, prin care se înțelege
cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activități practice, sesiuni de examene în confrmitate cu
planurile de învăţământ.
Art. 21
Bursele de performanţă se pot atribui începând cu anul al doilea de studii, pentru nivelul licenţă
şi anulîntâi de studii pentru nivelul master pentru o perioadă de un an calendaristic, dar nu mai
mult de finalizarea studiilor.
Art. 22 Burse speciale, din venituri proprii extrabugetare, se pot atribui la propunerea
facultăţilor, cu avizarea Consiliului de administraţie şi aprobarea Senatului universității, pentru
activităţi culturale ocazionale organizate de UAD.

Art. 30
Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă de ajutor social cuprind următoarele documente:
a) pentru studenţii orfani de unul sau ambii părinţi:
- cerere tip;
- copie după certificatul de naştere şi după cartea / buletinul de identitate;
- copii după certificatele de deces ale părintelui / părinţilor
- 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) şi 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;
- cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile
care se iau în considerare;
- declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai are şi alte venituri decât cele
declarate;
- certificat constatator de la Registrul Comerţului din judeţul de domiciliu al studentului
solicitant al bursei de ajutor social.
b) pentru studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament
familial:
- cerere tip;
- copie după certificatul de naştere şi după cartea / buletinul de identitate;
- adeverinţă din care să rezulte că studentul provine din casa de copii sau din plasament familial;
- copia Hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
- documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei
sociale;
- documente justificative (de la AdministraţiaFinanciară) privind veniturile net eobţinute din
activităţia utorizate;
- cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
- declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu mai are şi alte venituri decât cele
declarate;
- studenții din “plasament familial” trebuie să depună declarație pe proprie răspundere că nu
realizează venituri, altele decât cele prevăzute de Legea nr.272/2004.
c) pentru studenţii care solicită bursă medicală:
- cerere tip;
- copie după certificatul de naştere şi după cartea / buletinul de identitate;
- 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;
- copie după certificatul de naştere și după cartea / buletinul de identitate;
- copie după certificatul de căsătorie, dacă estecazul;

- 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
burseisociale;
- documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea
proprietăţilor familiei (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, a pădurilor,
chirii, ş.a.);
- documente justificative (de la Administraţia Financiară) privind veniturile nete obţinute din
activităţi autorizate ale familiei;
- copiidupă 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
solicitbursă).
Art. 31
(2)
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.

