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UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

 

 

REGULAMENT 

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR STUDENŢEŞTI 

  

 

 

Art.1. (1) Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de 

burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social, burse de susţinere. 

(2) Persoanele fizice sau juridice pot acorda burse private (L.376/28 sept.2004 şi L.15∕9 ian 2007), pe bază 

de contract direct cu studenţii şi în condiţiile prezentului Regulament.  

(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse care să le poarte 

numele.  

Art. 2. (1). Sursele de finanţare a burselor acordate de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia sunt:  

 burse de performanţă - „Meritul olimpic” (c.f. H.G. 1004/17 septembrie 2002) din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

 burse de merit - alocaţii bugetare (pentru studenţii bugetaţi) şi venituri proprii ale facultăţilor (pentru 

studenţii cu taxă);  

 burse de studiu - alocaţii bugetare ale universităţii; 

 burse de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul rural (cf. H.G. 769/14 iulie 2005) din bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

 burse de ajutor social - alocaţiile bugetare ale universităţii, (pentru studenţii bugetaţi) şi venituri proprii 

ale facultăţilor (pentru studenţii cu taxă); scutirea plăţii taxei de şcolarizare şi a taxei de cămin pentru 

studenţii a căror situaţie a fost analizată de către comisia socială, se consideră bursă socială şi se acordă 

din venituri proprii ale facultăţilor; 

 burse de susţinere – din fondurile proprii ale facultăţilor. 

(2) În afara categoriilor de burse menţionate la alin. l, Senatul Universităţii poate acorda, din venituri proprii, 

un număr de burse, pentru studenţii admişi pe locuri cu taxă, la specializările nou înfiinţate, în ordinea 

descrescătoare a mediilor.  

Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, potrivit 

prezentului Regulament, numiţi în continuare „studenţi”, sunt:  

a. studenţii, cetăţeni români, la învăţământul universitar cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă;  

b. cursanţii, cetăţeni români, la învăţământul postuniversitar master, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă, 

atribuite prin concurs. 

(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a 

candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei 

române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul 

la alte burse obţinute din alte venituri.  

Art. 4. (1) Condiţia de obţinere a unei burse, indiferent de categorie, acordată de către Universitatea „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia sau de personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, este ca studentul să fie 

integralist. Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică sunt luate în calculul mediei pentru 

domeniile de licenţă şi specializările cu profil didactic. 

(2) Fac excepţie de la această prevedere studenţii din Republica Moldova şi Ucraina, studenţii străini de 

origine etnică română, studenţii cetăţeni români cu domiciliul stabil în străinătate, precum şi studenţii cetăţeni 

străini bursieri ai statului român, cărora li se acordă bursa pe un an academic, în condiţiile promovării anului 

universitar anterior (adică au obţinut minimum 40 credite/an), dar nu mai mult decât perioada academică legală 

prevăzută pentru programul de studii respectiv.  

Art.5. (1) Bursa de performanţă „Meritul olimpic” se acordă studenţilor care au primit distincţii la 

olimpiadele şcolare internaţionale.  

(2) Bursa de performanţă „Meritul olimpic” se acordă pe durata anului universitar, inclusiv a vacanţelor.  

(3) Bursele de performanţă „Meritul olimpic” se pot acorda pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a 

performanţelor.  

(4) Cuantumul bursei de performanţă „Meritul olimpic” se reactualizează anual, prin Ordin al ministrului 

educaţiei şi cercetării, în funcţie de evoluţia indicelui de inflaţie.  

(5) Bursele din această categorie vor fi acordate prin Serviciul social al Universităţii.  
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Art.6. (1) Bursele de merit, de studiu, de ajutor social şi cele menţionate la art.2 alin. (2) se atribuie 

beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe 

perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H,G. 558/3 septembrie 1998, art.12.  

(2) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă, cu excepţia burselor de 

performanţă şi a burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces), care pot fi 

cumulate cu alte burse obţinute de către student.  

Art. 7.  (1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului pentru bursele de merit, de studiu şi de ajutor social 

se repartizează astfel :  

 15% - fond pentru burse de merit;  

 75% - fond pentru burse de studiu; 

 10% - fond pentru bursele de ajutor social. 
 (2) Fondul de burse, destinat burselor de merit şi de studiu se repartizează pe facultăţi în raport cu numărul 

studenţilor şi cursanţilor români, cursuri de zi din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat. 

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

(3) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe specializări şi ani de studii, proporţional cu numărul de 

studenţi şi cursanţi cetăţeni români de la cursurile de zi, bugetaţi, de la specializarea respectivă.  

 (4) Fondul de burse de ajutor social, în procent de 10 % din fondul de burse se alocă la nivelul universităţii. 

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

pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al 

semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de 

şcolarizare la specializarea 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 se realizează de către facultatea 

(specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, pe bază de cerere. Cererea de 

bursă va fi însoţită de o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea 

(instituţia de învăţământ superior) respectivă.  

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

de înscriere, a actelor doveditoare şi a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului.  

(4) Senatul Universităţii şi Consiliile facultăţilor vor monitoriza activitatea studenţilor şi cursanţilor la forma 

master (bugetaţi, curs de zi), precum şi a doctoranzilor la forma „cu frecvenţă”, în scopul evitării acordării a câte 

două burse aceleiaşi persoane. 

(5) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre vor beneficia 

de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii.  

(6) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au trecut pe loc bugetat beneficiază de orice 

categorie de bursă, în funcţie de media obţinută în semestrul precedent.  

Art. 9. (1) Bursele de merit şi bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale 

(examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare 

semestrului în care solicită bursa.  

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

acordat fiecărei discipline. În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit 

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

pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a bursei.  

(3) În cazul în care studentul obţine peste 30 de credite, cu respectarea condiţiei de obţinere a acestora, şi 

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

calculul mediei generale a semestrului în care sunt programate disciplinele respective, potrivit planului de 

învăţământ.  

(4) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată, pentru un singur semestru.  

(5) În cazul în care pe ultimul loc se regăsesc mai mulţi studenţi cu aceeaşi medie, departajarea se face luând 

în calcul media notelor obţinute pe ultimele 2 semestre din sesiunea premergătoare solicitării bursei. 

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

a. Studenţilor de la învăţământul universitar şi cursanţilor de la învăţământul de master, începând cu 

semestrul al II-lea din primul an de studiu;  

(2) Alocaţiile bugetare destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii bugetaţi, iar veniturile 

proprii (extrabugetare) ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă, nominalizaţi la art. 3 (1).  

(3) Cuantumul bursei de merit este mai mare faţă de cuantumul bursei de studii, pentru studenţii de la 

cursurile de nivel licenţă. 

(4) Numărul burselor de merit acordat într-o facultate se calculează ca raport între fondul de burse alocat in 

acest scop şi cuantumul bursei.  
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(5) Repartizarea numărului de burse de merit pe domenii, specializări şi ani de studiu din cadrul facultăţii 

intră în responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate. Fiecare an şi specializare dintr-o facultate trebuie să 

beneficieze de cel puţin o bursă de merit din alocaţiile bugetare, cu excepţia cazurilor în care cea mai mare medie 

din specializare şi an este mai mică decât media minimă pentru bursele de merit, stabilită de către Consiliul 

profesoral. Dacă există posibilitatea acordării a mai multor burse de merit din alocaţiile bugetare la aceeaşi 

specializare şi an, împărţirea acestora se va face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din fiecare an, 

domeniu de licenţă şi specializare. Distribuirea burselor de merit din alocaţiile bugetare pe specializare şi an se 

face proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi din anul, specializarea respectivă. Distribuţia burselor de merit 

din veniturile proprii ale facultăţilor, pe specializări şi ani de studii, se face proporţional cu numărul de studenţi 

cu taxă de la specializarea şi anul respectiv. Media minimă pentru care se acordă bursă de merit pentru studenţii 

cu taxă nu poate fi mai mică decât media minimă pentru studenţii bugetaţi.  

(6) Media generală minimă de acordare a bursei de merit pe facultate, comună pentru studenţii bugetaţi şi cei 

cu taxă este de 9,70. 

(7) In cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este utilizat 

integral, partea nefolosită se alocă fondului de burse de studiu, din cadrul aceleiaşi facultăţi.  

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

prevăzuţi la art. 3 alin. (1) 

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

de cazare şi masă în căminele, respectiv cantinele studenţeşti. Nivelul cuantumului se propune de către Serviciul 

Social al Universităţii şi se aprobă de către Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.  

(3) Repartizarea fondului de burse de studiu ale facultăţilor pe specializări şi ani de studii se face proporţional 

cu numărul studenţilor bugetaţi din specializarea şi anul respectiv.  

(4) Numărul studenţilor dintr-o facultate, specializare şi an, care beneficiază de bursă de studiu, se calculează 

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

(5) Bursele de studiu în cadrul specializărilor şi anilor de studii se acordă după atribuirea burselor de merit, în 

ordinea descrescătoare a mediei generale obţinută în semestrul precedent de către studenţii bugetaţi şi cu taxă, 

potrivit art. 10(2), 10(3) şi 10(4).  

(6) Pentru semestrul I din primul an de studiu universitar (licenţă şi master) criteriul de atribuire a bursei de 

studiu este media obţinută la concursul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere, pe 

baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare (exceptând cazurile prevăzute la art. 6 din prezentul 

Regulament), se consideră admişi cu media 10,00.  

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

suplimentare stabilite şi utilizate la concursul de admitere.  

(8) Media minimă de acordare a bursei de studiu este 8 . 

(9) În cazul în care, pe baza mediei minime stabilite, la anumite specializări sau ani de studiu, fondul de burse 

de studiu nu poate fi utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie altor specializări şi / sau ani de studiu din 

cadrul aceleaşi facultăţi, în funcţie de numărul studenţilor bugetaţi.  

(10) Conform Metodologiei de admitere, candidaţii, absolvenţi de liceu din promoţia aceluiaşi an în care 

susţin examenul de admitere, care au obţinut premii I, II, III la olimpiadele şcolare de nivel naţional sau judeţean, 

pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia 

pentru anul I de studiu de o bursă specială din partea Universităţii, a cărei valoare lunară se stabileşte anual de 

către Consiliul de administraţie. Menţinerea bursei pentru sem II al anului I este condiţionată de promovarea 

tuturor examenelor şi colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obţinerea altor 

burse (merit, studiu sau performanţă) conform legii. 

Art. 12. (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă de la bugetul de stat 

prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi din fondul aflat la dispoziţia primului 

ministru şi se pot cumula cu alte tipuri de burse acordate conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Bursa de studiu rurală se acordă anual, pe bază de contract, studenţilor din instituţiile de învăţământ 

superior acreditate, cursuri de zi, cu domiciliul în mediul rural.  

(3) Pentru a beneficia de aceste burse de studii, studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate, 

cursuri de zi, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

 au domiciliul stabil în mediul rural,  

 nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursă de studiu şi nu repetă nici un an universitar,  

 se obligă prin contract ca după terminarea studiilor universitare să profeseze în învăţământul rural, în 

specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor.  

(4) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada anului universitar, 

cu excepţia perioadelor de vacanţă, şi se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la alin.5.  
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(5) Numărul de burse şi repartizarea acestora la instituţiile de învăţământ superior acreditate, pe 

specializări, se stabileşte anual, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în funcţie de necesităţile de 

personal didactic calificat pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din mediul rural.  

(6) Cuantumul bursei de studiu rural este stabilit anual, conform legii.  

Art. 13. (1) Toate acţiunile ce vizează acordarea şi gestionarea burselor de studiu pentru studenţii cu 

domiciliul în mediul rural se realizează prin intermediul Serviciului Social.  

(2) Facultăţile vor aduce la cunoştinţa studenţilor posibilitatea de a beneficia de această categorie de 

burse, precum şi toate informaţiile necesare.  

Art. 14. (1) Bursa de ajutor social poate avea un caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru 

universitar) sau ocazional (de două ori pe an).  

 (2) Bursa de ajutor social cu caracter permanent se acordă la nivel de universitate în limita fondului 

alocat acestei categorii de burse. Dosarele pentru acordarea burselor sociale se depun la facultăţi care întocmesc 

situaţia nominală a studenţilor care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea bursei de ajutor social, ierarhizaţi în 

funcţie de veniturile declarate. Dosarele însoţite de situaţia nominală se transmit Comisiei sociale, care va stabili 

lista beneficiarilor în limita fondului alocat pe universitate. Aceasta se va înainta  Consiliului de Administraţie 

spre aprobare.   

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

învăţământul de zi subvenţionaţi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit şi care îndeplinesc 

una din următoarele condiţii:  

a) studenţii integralişti orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează 

venituri;  

b) studenţii integralişti bolnavi TBC şi cei se află în evidenţa unităţilor medicale dacă suferă de diabet, 

boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi 

de SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut (art. 12, anexa 2, H.G. 588/1998).  

c) studenţii integralişti ale căror familii nu au realizat în ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe 

membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.  

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

Studenţii cu taxă pot beneficia de bursă de ajutor social permanent numai din veniturile proprii ale facultăţilor.  

(5) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional, se acordă în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă, 

stabilită 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, din plasament 

familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru 

de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social se 

poate acorda aceluiaşi student cel mult 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 oricare dintre formele de bursă, constă într-o bursă pentru naştere şi lăhuzie şi o 

bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Cuantumul bursei este aprobat anual de Consiliul de 

administraţie al Universităţii. 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului pentru decesul unui 

membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă), sau căsătorit(ă), cu soţ / 

soţie care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este aprobată de Consiliul de administraţie 

al Universităţii. 

(6) Bursele de ajutor social cu caracter ocazional pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile 

bugetare, iar pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii ale facultăţilor.  

Art. 15. Burse de susţinere 

Comisia Socială poate propune acordarea unor burse de susţinere studenţilor din Universitatea „1 

Decembrie 1918” pentru acoperirea unor cheltuieli (taxa de şcolarizare, taxa de cămin, masa la cantină) în 

următoarele condiţii: 

- să aibă avizul facultăţii privind posibilitatea acordării scutirii de taxă în limita veniturilor proprii 

disponibile; 

- studentul să fie integralist; 

- venitul pe membru de familie să nu depăşească plafonul ultimului student de la buget, clasat în lista 

de acordare a burselor sociale; 

Art. 16. Bursele de ajutor social şi Bursele de susţinere se acordă de către Consiliul de administraţie la 

propunerea Comisiei Sociale, ca urmare a solicitării studentului, pe baza actelor doveditoare corespunzătoare. 

Cererile de ajutor social sau scutiri de taxe vor fi depuse în termen de 20 de zile calendaristice de la începerea 



 

 5 

semestrului şi vor fi însoţite de avizul facultăţii, declaraţii de venituri de la părinţii sau susţinătorii legali ai 

studentului care solicită bursa, precum şi acte justificative / doveditoare ale dreptului de acordare a acestora.  

Art. 17 . Bursele de merit atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, bursele de studiu şi 

bursele de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata semestrului universitar (cursuri, sesiuni de examene, 

activităţi practice, examen de licenţă sau de absolvire), în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia 

vacanţelor.  

Art. 18. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani, dacă provin din 

casele de copii sau din plasament familial ori dacă sunt bolnavi TBC, precum şi cei ce şi se află în evidenţa 

unităţilor medicale, dacă suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale 

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

imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular 

acut (art. 12, anexa 2, H.G. 588/1998).  

Art. 19. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă facultate, specializare, 

precum şi studenţii transferaţi de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau I.D. la învăţământul de zi pot beneficia 

de burse începând cu semestrul următor transferului, după promovarea examenelor de diferenţă, cu condiţia 

îndeplinirii criteriilor de acordare a burselor.  

Art. 20. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către Senatul 

Universităţii.  

Art. 21. (1) Studenţii pot contesta, cu cerere depusă la Decanatul Facultăţii, hotărârea de acordare a 

burselor pe facultate, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea Listei de bursieri. 

 (2) Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse de la nivelul facultăţii în cauză în 3 zile de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

Art. 22. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, 

implicit, exmatricularea studentului.  

Art. 23. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii „1 

Decembrie 1918” Alba Iulia şi este valabil începând cu semestrul I al anului universitar 2012/2013 

 

 

Aprobat în Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 12.09.2012, modificat în Senatul 

din 28.02.2014. 
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