REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
STUDENŢEŞTI
Art. 1
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca acordă, potrivit legii,
burse din fondul de burse alocat de la bugetul statului şi din veniturile proprii extrabugetare.
Art. 2
(1) Din fondul de burse de la bugetul statului, Universitatea acordă, în condiţiile legii,
studenţilor cetăţeni români la învăţământul universitar, curs de zi, următoarele tipuri de burse:
a) bursa de merit olimpic internațional (Legea nr. 235/2010);
b) bursa de performanţă;
c) bursa de merit;
d) bursa socială;
e) bursa socială ocazională;
(2) Studenţii din Republica Moldova şi Ucraina, studenţi de origine română bursieri ai
Statului Român, beneficiază de burse acordate dintr-un fond special destinat acestui scop,
alocat de la bugetul statului. Cuantumul acestora se stabilește de către Ministerul Educaţiei
Naționale.
(3) Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite de la bugetul de stat:
sexul, vârsta, religia, rasa, naționalitatea, orientarea sexuală, apartenența politică a
candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu
activitate conformă legislaţiei europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alt institut de
învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
(4) Pot beneficia de burse de merit și sociale studenţii care au efectuat activităţile didactice
din planul de învăţământ după cum urmează:
a) pentru bursele sociale: studenţii fără credite restante din anii anteriori de studiu până la
data depunerii dosarelor pentru acest tip de bursă. Excepție de la această prevedere fac
studenții care nu și-au putut efectua activitățile didactice, din cauza unor motive medicale
grave, care nu suportă amânare. Situațiile excepționale vor fi analizate și soluționate de
comisia de burse pe universitate.
b) pentru bursele de merit: studenţii trebuie să fie fără credite restante din anii anteriori de
studiu și integraliști la finalul sesiunii ordinare pentru care se calculează bursa.
Art. 3
(1) Universitatea poate acorda burse speciale din veniturile proprii extrabugetare, în
conformitate cu hotărârea Senatului Universității. Atribuirea acestora se face pe bază de
concurs. Criteriile se stabilesc de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca.
(2) Facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca pot
acorda burse speciale din veniturile proprii extrabugetare. Criteriile se stabilesc de Consiliul
Facultăţii.
(3) Pe bază de contract individual cu studenţii, diferite persoane fizice sau juridice pot acorda
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studenţilor burse private.
(4) Personalităţi şi fundaţii naţionale şi internaţionale pot acorda burse care să le poarte
numele. Acestea pot fi acordate prin concurs, pe baza criteriilor stabilite de comun acord cu
Senatul universităţii, sau pe bază de contract individual cu studenţii.
Art. 4
Bursele de merit se atribuie pe durata unui semestru atât pentru învățământul liniar cât și
pentru cel modular, având ca bază de calcul media de la finalul ultimului semestru.
Art. 5
Pentru studenţii care intră în concediu medical (maternal) în timpul sesiunii de examene,
bursele se acordă pe baza mediei (vezi art.15) obţinute la examenele programate în sesiune şi
susţinute în afara perioadei de concediu medical (maternal), în maxim 30 zile de la reluarea
activităţii.
Art. 6
Studenţii români sportivi de performanţă, componenţi ai unor formaţii artistice, studenţii care
beneficiază de burse de studiu în străinătate şi care au aprobarea pentru prelungirea sesiunii
de examene, pot beneficia de burse dacă în decurs de 60 zile de la începerea semestrului
întrunesc condiţiile necesare.
Art. 7
Pentru situaţiile prevăzute la Art. 6 – 7, facultăţile pot decide rezervarea unui fond distinct, în
limitele fondurilor alocate pentru burse la facultatea respectivă.
Art. 8
(1) Studenţii care urmează concomitent două facultăţi 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 prevăzute ca durată de şcolarizare la facultatea (specializarea) de la care urmează
să beneficieze de bursă.
(2) Prevederile aliniatului anterior se aplică şi absolvenţilor cu diplomă de licenţă care
urmează o a doua facultate (specializare), precum şi studenţilor reînmatriculaţi.
(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 8 (1) sau
(2) se face pe baza fişei de înscriere, sub semnătura proprie a studentului şi a documentelor
doveditoare.
Art. 9
Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii
burselor vor fi publicate pe site-ul facultăţii, la avizierul fiecărei facultăți și pe aplicația
Facultății de Medicină, cu minim 20 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea
acestora.
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Art. 10
(1) Categoriile de burse acordate de Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"
Cluj-Napoca sunt:
a) Burse pentru stimularea performanței- sunt de două tipuri: bursa de merit și bursa de
performanță;
b) Burse pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse- sunt de două tipuri:
bursa socială și bursa socială ocazională;
(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are
dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai
îndelungată.
(3) Prin excepție de la alin. (2) studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice
alt tip de bursă reglementat în prezentul regulament.
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METODOLOGIA ACORDĂRII BURSELOR STUDENȚEȘTI
1. Bursa de performanță
Art. 11
(1) Fondul de burse alocat de la bugetul statului se repartizează de la nivelul Universităţii la
facultăţi proporţional cu numărul de studenţi români înmatriculaţi la cursurile de zi.
(2) În cazul în care, în urma competiţiei pentru bursele de performanță acordate pe facultate,
se clasifică pe locuri eligibile şi studenţi bursieri ai statului român, aceştia pot beneficia de
burse de performanţă alocate din veniturile proprii ale universităţii.
(3) Depunerea dosarelor pentru acest tip de bursă se realizează în primele 20 de zile
lucrătoare de la începerea anului universitar.
(4) Calendarul de depunere se anunță la avizierul faculăților, pe website-ul facultăților și pe
aplicația Facultății de Medicină cu minim 20 zile lucrătoare înainte de data limită de
depunere.
(5) Pentru acordarea acestui tip de bursă, dosarele se depun în termenul stabilit, la secretara
corespuzătoare facultății și anului de studiu al studentului.
(6) Dosarul trebuie să fie constituit conform prevederilor din Anexa 1.
Art. 12
(1) Bursele de performanță sunt în număr de 20 pe universitate și se repartizează proporțional
cu numărul de studenți înmatriculați la programe de studiu universitare cu frecvență, fără taxă
de studii, cicluri de studii licență și masterat alocate fiecărei facultăți.
(2) Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de merit. Decanul
şi Prodecanii facultăţilor analizează fiecare solicitare în baza punctajului prezentat în Anexa
1.
(3) Cuantumul burselor de performanță se reține cu prioritate din fondul pentru bursele de
performanță și merit.
Art. 13
Cuantumul burselor de performanţă neacordate completează, la nivelul fiecărei facultăți,
fondul burselor de merit.
2. Bursele de merit
Art. 14
(1) La nivelul facultăților fondul de burse se distribuie astfel:
- 70% fond pentru bursele de performanță și merit
- 30% fond pentru bursele sociale
(2) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime,
acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță și de merit.
Art. 15
(1) Bursele de merit se acordă pe durata unui semestru universitar pe baza performanței
academice din semestrul precedent. Bursele de merit se acordă în ordine descrescătoare a
mediei aritmetice dintre mediile ponderate şi aritmetice ale studenţilor unui an de studiu,
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respectiv ale studenților unei serii pentru anii modulari, în raport cu fondul de burse alocat de
la bugetul de stat şi cuantumul bursei, având în vedere următoarele:
a) se vor lua în calcul doar studenţii menționați în art. 2 alin. (4);
b) se vor lua în calcul mediile după sesiunile de reexaminare, acolo unde este cazul (studenţii
menționați în art. 2, alin. (4) litera b) );
c) fondul de burse se repartizează de la nivelul universităţii la facultăţi, pe ani de studiu,
proporțional cu numărul de studenți înmatriculați la programul de studii universitare cu
frecvență, fără taxă de studii, cicluri de studii licență;
d) pentru învățământul modular din cadrul Facultății de Medicină, bugetul se acordă pe serii,
începând cu semestrul al II-lea al anului IV de studiu, proporțional cu numărul de studenți
înmatriculați la programul de studii universitare cu frecvență, fără taxă de studii, cicluri de
studii licență, în conformitate cu art. 2, alin. (4) litera b), art. 17 și art. 19.
(2) Dacă în cadrul unui an de studiu există un grup de studenţi cu aceeaşi medie aritmetică
între media aritmetică și media ponderată, iar fondul de burse în care aceştia ar trebui să se
încadreze nu este suficient, se procedează după cum urmează:
a) se stabilește conform fondului de burse care este numărul maxim de burse din categoria
respectivă ce mai poate fi acordat pentru anul de studiu în cauză;
b) se stabilesc studenții care vor beneficia de bursă din grupul de studenți cu aceeași medie
aritmetică între media aritmetică și media ponderată după următoarele criterii:
b1. media ponderată ;
b2. nota de la disciplina cu cele mai multe credite din semestrul precedent;
b3. dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai
multe credite. Acest criteriu se va aplica până la departajare. În cazul în care există mai multe
discipline cu același număr de credite, se va lua în considerare media aritmetică la aceste
discipline.
b4. media generală (media mediilor dintre media aritmetică a anilor de studiu și media
ponderată);
b5. media obținută la examenul de admitere;
b6. media obținută la examenul de bacalaureat.
Art. 16
În cazul în care, pe baza mediei minime stabilite, la anumite specializări sau ani de studiu,
fondul de burse este utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie altor specializări sau ani
de studiu din cadrul aceleiaşi facultăţi. În cazuri excepţionale, fondul de burse menţionat
poate fi transferat altei facultăţi, cu acordul părţilor.
2.1. Bursa de merit A şi B
Art. 17
(1) Bursele de merit A si B se pot acorda începând cu semestrul al doilea al primului an de
studiu, fiind revizuite în fiecare semestru.
(2) Bursa de merit de tip A se acordă studenţilor care au obţinut media 10,00 în ultimul
semestru, iar cea de tip B se acordă studenţilor care au obţinut cel puţin media 9,50, în
aceleaşi condiţii ca şi pentru bursa de merit de tip A.
Art. 18
În cazul în care pe baza mediei minime stabilite, la anumiţi ani de studiu fondul de burse de
merit nu este utilizat integral, fondul neutilizat se redistribuie fondului de burse de merit de
tip C, D, E în cadrul aceluiaşi an de studiu.
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2.2. Bursa de merit de tip C, D, E
Art. 19
Pentru semestrul I din primul an de studiu, criteriul de atribuire a burselor de merit tip C şi D
este media obţinută la concursul de admitere. Începând cu semestrul II al primului an de
studiu, bursele de merit tip C si D se acordă după atribuirea burselor de merit tip A şi B.
a) bursele de merit de tip C se acordă studenţilor care au obținut cel puțin media 9,00 în
ultimul semestru;
b) bursele de merit de tip D se acordă studenţilor care au obţinut cel puţin media 8,00, în
aceleaşi condiţii ca şi la bursa de merit tip C;
c) bursa de merit tip E se acordă studenţilor admiși la universitate fără examen de admitere
(pe baza premiilor obţinute la olimpiadele naţionale sau internaţionale). Ea se acordă doar în
primul semestru al anului I de studiu.
Art. 20
(1) Bursele de merit tip C, D se revizuiesc semestrial la fel ca și bursele de merit tip A și B.
(2) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data începerii fiecărui semestru, fiecare an de
studiu, respectiv fiecare serie pentru învățământul modular din cadrul Facultății de Medicină,
va primi clasamentul mediilor finale.
3. Bursa de ajutor social
Art. 21
Bursele de ajutor social sunt de două tipuri:
a) Bursa socială - se acordă semestrial. Fac excepție de la această prevedere studenții care
primesc bursa socială pe criterii medicale sau sunt orfani de unul sau ambii părinți, situație în
care bursa se acordă pe durata anului universitar în curs.
b) Bursa socială ocazională - se acordă maxim o dată pe semestru.
3.1. Bursa socială
Art. 22
(1) Beneficiarii burselor sociale pot fi:
a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, studenții pentru care s-a dispus ca măsură de
protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale;
b) studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm
bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie
etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu
handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular. Senatul Universității
poate lua în considerare și alte boli cronice.
(b’) Dosarele medicale se analizează de o Comisie Medicală a Universităţii și sunt
avizate de Comisia Senatului pentru probleme sociale studențești și studenți străini. Dosarele
trebuie să conţină copii ale actelor menţionate în Anexa 2 și Anexa 3.
(b’’) Comisia Medicală este desemnată de către Decanul împreună cu Prodecanii
Facultăţii de Medicină, la solicitarea Comisiei de acordare a burselor studenţeşti şi se
întruneşte la începutul fiecărui semestru. Componenţa comisiei este prezentată în Anexa 2.
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c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 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.
d) bursa socială poate fi acordată şi studenţilor căsătoriți dacă au în întreținere unul sau mai
mulţi copii.
Art. 23
(1) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii
unor tipuri de burse vor fi publicate pe site-ul și la avizierul fiecărei facultăți cu minimum 20
zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea acestora.
(2) Pentru obținerea bursei sociale, studenții trebuie să depună la sediul Decanatului
Facultății, în atenția Administratorului șef al facultății, în termen de 20 de zile lucrătoare de
la începerea semestrului, o cerere însoțită de actele din Anexa 2 (dacă este cazul) și Anexa 3.
Pentru soluționarea contestațiilor, comisia de burse pe universitate poate să solicite și alte
acte doveditoare suplimentare, solicitantul fiind obligat să le furnizeze sub sancțiunea
pierderii dreptului la bursă.
Art. 24
Ordinea de acordare a burselor sociale este următoarea:
a) studenţii încadraţi la art. 22, lit. a);
b) studenţii încadraţi la art. 22, lit. b);
c) studenţii încadraţi la art. 22, lit. c) și d);
în ordinea crescătoare a venitului pe membru de familie."
3.2. Bursa socială ocazională
Art. 25
(1) În limita fondurilor repartizate de la bugetul de stat pentru bursele sociale sau din fonduri
extrabugetare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, acest
tip de bursă se acordă la cerere în următoarele situaţii:
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenţilor orfani,
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, celor proveniţi din casele de copii sau de
plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un
venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe
economie. Această categorie de bursă se poate acorda la solicitarea studentului, indiferent
dacă acesta mai beneficiază de o altă categorie de bursă, printr-o cerere depusă la sediul
Decanatului Facultății, în atenția Administratorului Șef al Facultății, în primele 20 de zile
lucrătoare de la începutul fiecărui semestru.
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acordă o singură dată în cursul anului
universitar, în cuantumul a două burse lunare de ajutor social (bursă pentru naştere/lehuzie,
respectiv bursă pentru procurarea îmbrăcăminţii nou-născutului), studentei sau studentului a
cărui soţie nu realizează venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la
nivel național. Această categorie de bursă se poate acorda la solicitarea studentului, indiferent
dacă acesta mai beneficiază de o altă categorie de bursă, printr-o cerere depusă la sediul
Decanatului Facultății, în atenția Administratorului Șef al Facultății, alături de o copie după
certificatul de naștere al copilului.
c) bursele de ajutor social în caz de deces se pot 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, bursa se acordă rudelor de gradul
I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
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(2) Cuantumul bursei sociale ocazionale este stabilit de Senatul Universității, la propunerea
Consiliului de Administrație și trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei
sociale.
Art. 26
(1) Bursele sociale ocazionale se acordă pe baza cererii aprobate de către Comisia de burse pe
universitate și, după caz, pe baza actelor doveditoare corespunzătoare. Pentru obținerea bursei
sociale ocazionale, studenții trebuie să depună la sediul Decanatului Facultății, în atenția
Administratorului șef al facultății, în termen de 20 zile lucrătoare de la începerea semestrului,
o cerere însoțită de actele din Anexa 3.
(2) Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale, poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială
realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau
domiciliază în străinătate.
(3) Pentru soluționarea contestațiilor Comisia de burse pe Universitate poate să ceară și alte
acte doveditoare suplimentare, solicitantul fiind obligat să le furnizeze sub sancțiunea
pierderii dreptului la bursă.
4. Bursa de merit olimpic internațional
Art. 27
Bursa de merit olimpic internațional se acordă de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului studenţilor din anul I care în clasa a XII-a au obţinut distincţii la olimpiadele
şcolare internaţionale.
CUANTUMUL BURSELOR
Art. 28
Cuantumul burselor de performanţă, de merit şi sociale se stabileşte la începutul anului
universitar de către Consiliul de Administraţie al Universităţii la propunerea Comisiei de
burse pe universitate și se aprobă de Senat.
Art. 29
Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât bursa socială, de asemenea, mai mare
decât bursa de merit.
Art. 30
Cuantumul lunar pentru bursele sociale și de merit se stabilește pornind de la cuantumul
minim propus anual de către CNFIS.
Art. 31
Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional acordate este diferențiat, în funcție
de nivelul performanței școlare realizate, după cum urmează:
a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă
echivalentul salariului minim garantat pe economie la data acordării acesteia;
b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă
echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia;
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c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă
echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe economie la data acordării acesteia.
Art. 32
Cuantumul bursei studenţilor din Republica Moldova şi Ucraina, studenţi de origine română
bursieri ai Statului Român, se stabileşte anual de către ministerul de resort.
DURATA ACORDĂRII BURSELOR
Art. 33
Bursa de performanţă se atribuie începând cu al doilea an de studiu, pentru 12 luni
consecutive, începând cu data atribuirii prin concurs la nivelul Universităţii, dar nu mai mult
de finalizarea studiilor. Această bursă se acordă şi pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei
de vară.
Art. 34
Bursele de merit A și B se pot acorda începând cu semestrul al doilea al primului an de
studiu, având durata de un semestru, exceptând vacanţele.
Art. 35
Bursa de merit tip C și D se acordă din primul semestru al primului an de studiu pe durata
unui semestru, exceptând vacanţele.
Art. 36
Bursa socială se acordă începând cu primul semestru din primul an de studiu, pe durata unui
semestru, exceptând vacanţele.
Art. 37
(1) Bursele de merit și sociale se acordă și pe perioada vacanțelor pentru cei prevăzuți la art.
22 alin. (1) lit. a) și b).
(2) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Art. 38
Acordarea bursei de merit olimpic internațional se face pe durata primului an de studiu,
inclusiv pe perioada vacanţelor.
Art. 39
Pe perioada în care studenții efectuează un stagiu în străinătate, bursa se acordă în
următoarele situații:
a) mobilitatea este în cadrul unui program UE, bursă guvernamentală sau în cadrul
acordurilor bilaterale ale Guvernului României sau Universităţii;
b) perioada de stagiu este creditată cu credite ECTS sau este recunoscută la întoarcerea din
stagiul efectuat.
Art. 40
Studentele bursiere aflate în concediu pre/postnatal primesc bursa de merit sau socială pe o
durată egală cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în muncă.
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Art. 41
Studenţii transferaţi de la altă instituţie de învăţământ superior de stat, altă facultate, pot
beneficia de burse începând cu semestrul următor datei de promovare a examenelor în
Universitate, respectiv facultate, dacă îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor.
Art. 42
Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical pe perioada sesiunii de examene îşi menţin bursa
cel mult 60 zile de la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestui termen, primesc
bursă de merit numai după reluarea activităţii de învăţământ.
BURSE DIN SURSE EXTRABUGETARE
Burse pentru studenţi din ciclul de licenţă, cetăţeni străini
Art. 43
(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca poate acorda burse
pentru cetăţenii străini din veniturile proprii extrabugetare.
(2) Cuantumul şi criteriile de acordare a acestor burse se stabilesc prin Hotărârea Senatului
Universităţii.
(3) Nu pot constitui criterii de acordare a acestor burse: cetăţenia, vârsta, sexul, religia, rasa,
apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal
constituite ori cu activitate conformă legislaţiei române, numărul de ani petrecut în alt institut
de învăţământ superior, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte
surse.
Bursa de performanţă profesională
Art. 44
Pot beneficia de aceste burse doar studenţii cetăţeni străini care studiază pe cont propriu
valutar şi care au efectuat integral activităţile didactice din planul de învăţământ, având în
vedere următoarele condiții:
a) studenţii trebuie să fie fără credite restante din anii anteriori de studiu;
b) se vor lua în calcul mediile după sesiunea de reexaminare pentru modificarea notei, acolo
unde este cazul (studenții menționați în art. 45, lit. a).
Art. 45
(1) Bursa de performanţă profesională se acordă pe durata unui semestru universitar pe baza
performanței academice din semestrul precedent. Bursa de performanţă profesională se
acordă începând cu semestrul II al primului an de studiu și este în cuantum de până la 50%
din taxa de școlarizare a studentului pe semestrul respectiv.
(2) Cuantumul burselor de performanţă profesională este următorul:
- între nota 10,00 şi 9,50 se acordă 50% din taxa de şcolarizare pe semestrul respectiv; - între
nota 9,49 şi 9,00 se acordă 40% din taxa de şcolarizare pe semestrul respectiv; - între nota
8,99 şi 8,50 se acordă 30% din taxa de şcolarizare pe semestrul respectiv; - între nota 8,49 şi
8,00 se acordă 20% din taxa de şcolarizare pe semestrul respectiv;
Art. 46
(1) Fondul de burse alocat din venituri extrabugetare prin decizia Senatului Universităţii, se
repartizează de la nivelul universităţii la facultăţi, ani de studiu, linii de predare (română,
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engleză și franceză) proporţional cu numărul de studenţi cetăţeni străini care studiază pe cont
propriu valutar, înmatriculaţi la cursurile de zi.
(2) Pentru învățământul modular din cadrul Facultății de Medicină, începând cu semestrul al
II-lea al anului IV de studiu, bugetul se acordă pe serii, proporțional cu numărul studenților
eligibili pentru acordarea bursei de performanță profesională, în conformitate cu art. 45, alin.
a) şi art. 49.
Art. 47
(1) Bursele de performanţă profesională se acordă conform ordinii descrescătoare a mediei
aritmetice dintre mediile ponderate şi aritmetice ale studenţilor unui an de studiu, în raport cu
fondul de burse alocat şi cuantumul bursei.
(2) Dacă în cadrul unui an de studiu există un grup de studenţi cu aceeaşi medie aritmetică
între media aritmetică și media ponderată, iar fondul de burse în care aceştia ar trebui să se
încadreze nu este suficient, se procedează după cum urmează:
a) se stabilește conform fondului de burse care este numărul maxim de burse din categoria
respectivă ce mai poate fi acordat pentru anul de studiu în cauză;
b) se stabilesc studenții care vor beneficia de bursa din grupul de studenți cu aceeași medie
aritmetică între media aritmetică și media ponderată după următoarele criterii:
b1. media ponderată
b2. nota de la disciplina cu cele mai multe credite din semestrul precedent.
b3. dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai
multe credite. Acest criteriu se va aplica până la departajare. În cazul în care există mai multe
discipline cu același număr de credite, se va lua în considerare media artimetică a acestor
discipline.
Art. 48
Media minimă pentru acordarea bursei de performanţă profesională este de 8.00. Obţinerea
bursei este condiţionată de lipsa de sancţiuni sau debite neonorate către universitate, nefiind
condiţionată de obţinerea altor burse din fondurile extrabugetare ale universităţii.
Art. 49
(1) În cazul în care, pe baza mediei minime stabilite, la anumite programe de studiu sau ani
ade studiu, fondul de burse nu poate fi utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie altor
programe de studiu sau ani de studiu din cadrul aceleiaşi facultăţi. În cazuri excepţionale,
fondul de burse menţionat poate fi transferat altei facultăţi, cu acordul părţilor.
(2) Dacă fondul de burse redistribuit altor facultăţi nu se epuizează integral, fondul rămas
nealocat se reportează pentru anul universitar următor sau se alocă pentru alte categorii de
burse din venituri extrabugetare, conform deciziei Senatului Universităţii.
(3) Calendarul de acordare a burselor de performanță profesională din surse extrabugetare
pentru studenţii cetăţeni străini care studiază pe cont propriu valutar este menţionat în Anexa
6.
(4) Metodologia de efectuare a schimbului valutar EURO/RON pentru efectuarea
tranzacțiilor bancare în conturile studenților care beneficiază de burse de performanță
profesională este menționată în Anexa 7.
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DISPOZIŢII FINALE
Art. 50
Prin hotărâri ale Senatului Universităţii se pot acorda burse de mobilitate internaţională în
baza unor reglementări conţinute în hotărârea respectivă.
Art. 51
Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii burselor, atrage după sine
exmatricularea studentului(ei) şi sesizarea organelor de cercetare penală.
Art. 52
În situaţia în care studentul(a) bursier se retrage de la cursuri în timpul anului universitar din
motive imputabile lui, acesta este obligat la restituirea contravalorii bursei încasate pentru
anul şcolar respectiv.
Art. 53
Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei de burse pe facultate, în termen de 3 zile
lucrătoare de la afişarea listei de bursieri.
Art. 54
Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a Universităţii în termen de 10 zile
lucrătoare de la depunerea acestora la Registratura Universităţii.
Art. 55
Prezentul Regulament se completează cu prevederile din actele normative care reglementează
acordarea burselor.
Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Universităţii din 22.03.2017.
Prezentul regulament devine valabil din data de 23.03.2017
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ANEXA 1
Metodologia acordării burselor de performanţă.
Se acordă prin concurs de dosare, dosarele urmând să fie analizate la începutul fiecărui an de
către comisia de burse a facultăţii. Evaluarea se face în funcţie de punctajul de mai jos.

Unde:
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* prim autor = punctaj integral
colectiv = ½ punctaj
** lucrările premiate vor avea punctajul înmulţit cu:
menţiune = 1,5
premiul III = 2
premiul II = 3
premiul I = 4
*** pentru publicaţie în străinătate = punctaj x 2
Dosarul trebuie să conţină:
a) documentaţie doveditoare în original şi copie (diploma de participare, premiu, etc + copie
program sau volum de rezumate; adeverinţă de la directorul de grant);
b) documentele aranjate în ordinea A1-C;
c) punctaj de autoevaluare realizat de către candidat după criteriile de mai sus.
Observaţii:
a) nu se punctează:
• activitatea didactică şi schimburile profesionale;
• lucrările elaborate, dar necomunicate/nepublicate sau pentru care nu există aceste dovezi;
• lucrări care urmează a fi prezentate/publicate după data depunerii dosarului; fac excepţie
lucrări acceptate spre publicare în reviste CNCSIS/ISI unde există dovada scrisă a editorului
revistei pentru acceptare;
• lucrări publicate fără a putea fi identificate (fără pagina de gardă a revistei, etc.);
• activitatea de cercetare ştiinţifică derulată pe parcursul burselor studenţeşti în străinătate;
• calitatea de membru în cercul ştiinţific studenţesc al unei catedre.
b) o lucrare este luată în considerare o singură dată pentru atribuirea de puncte;
c) nu se acceptă completarea dosarului cu documente ulterior depunerii acestuia;
d) prin membru în colectiv de cercetare/grant se înţelege membru al unui colectiv de grant
câştigat prin competiţie (CEEX, CNCSIS, etc.) sau al unui colectiv de cercetare care îşi
desfăşoară activitatea în virtutea unui contract de cercetare;
e) participarea la o manifestare ştiinţifică se atestă prin diploma de participare; calitatea de
autor/coautor, acceptarea lucrării pentru prezentare, ordinul rectorului pentru deplasare nu
atestă participarea efectivă la o manifestare ştiinţifică;
f) pentru participarea cu lucrări la o manifestare ştiinţifică trebuie furnizate dovezi scrise în
ceea ce priveşte modul de prezentare (oral/poster), titlul complet şi autorii; aceste informaţii
se găsesc în programul tipărit al manifestării, motiv pentru care se ataşează o copie a acestuia;
în lipsa copiei lucrarea se punctează la minim (poster+coautor);
g) nu se analizează dosare care nu cuprind fişa de autoevaluare;
h) pentru a se afla care sunt revistele cotate CNCSIS/ISI se utilizează resursele Internet-ului.
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ANEXA 2
Dosarul pentru obţinerea bursei sociale în condiţiile art. 22, punctul (1), litera b) din prezentul
Regulament trebuie să cuprindă următoarele acte:
a) biletul de ieşire din spital, dacă este cazul;
b) rezultatele testelor paraclinice folosite pentru diagnosticul bolii;
c) adeverinţa de luare în evidenţă de către cabinetul medical din Policlinica Studenţească;
d) certificat medical de la un medic de specialitate dintr-o clinică de profil a Universității, în
care să prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și
care se încadrează în prevederile art. 22, punctul (1), litera b)
e) adeverință eliberată de secretara de an care să ateste îndeplinirea condițiilor prezentului
regulament
Comisia Medicală a Universitaţii are în componenţă:
a) preşedintele Comisiei pentru probleme sociale studenţeşti (Prorectorul pentru Management
şi Dezvoltare Academică);
b) cadre didactice universitare desemnate de catre Decanul Facultăţii de Medicină, medici
primari în: medicină internă, chirurgie, boli infecţioase, neurologie/psihiatrie,
pneumoftiziologie.
c) consilier juridic
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ANEXA 3
(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, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
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. Nu se iau în calcul bursele primite de fraţii
studentului aflaţi în întreţinerea părinţilor sau de student în lunile anterioare depunerii
dosarului de bursă socială ;
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.
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(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.
(3) Dosarul pentru obţinerea bursei sociale în condiţiile art.21 şi art.22 din prezentul
Regulament va trebui să cuprindă următoarele acte:
a) adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele trei luni, realizat de persoanele din
familie încadrate în muncă (părinţi, soţ, soţie, frați, studentul(a) dacă lucrează);
b) talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesională , a alocației sau a
alocației de sprijin sau reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;
c) taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor
sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni;
d) adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/sorei, dacă este cazul;
e) copie după buletinul de identitate al părinţilor;
f) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;
g) adeverinţa că studentul provine dintr-o Casă de copii sau plasament familial;
h) copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;
i) declaraţia notarială a părinţilor că nu realizează alte venituri decât cele declarate;
j) adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate
de membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile
prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora;
k) “Procesul verbal de impunere” şi/ sau “Declaraţia de impunere” privind impozitul pe
venitul agricol, conform Legii nr. 34/1994 pentru anul curent;
l) declaraţie notarială a studentului că nu realizează alte venituri decât cele declarate;
m) studenţii căsătoriţi trebuie să prezinte adeverinţa de student a soţului/soţiei, o copie a
certificatului de căsătorie, o copie după certificatul de naștere al fiecărui copil, declaraţia
notarială a veniturilor realizate sau, după caz, declaraţia părinţilor că nu îi întreţin.
n) adeverință eliberată de secretara de an care să ateste îndeplinirea condițiilor de acordare a
burselor conform prezentului regulament.
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ANEXA 4
Componenţa Comisiei de burse pe universitate
a) Preşedinte: Prorectorul pentru Management şi Dezvoltare Academică
b) Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare și Burse;
c) Un membru al comisiei de specialitate a Senatului
d) Director Direcția Secretariat General și Juridic
e) câte doi reprezentanţi ai studenţilor (membrii şi în CPSS):
a. Facultăţii de Medicină
b. Facultăţii de Medicină Dentară
c. Facultăţii de Farmacie
Componenţa Comisiei de burse pe facultate
a) Preşedinte: Decanul sau Prodecanul cu probleme sociale studenţeşti
b) Administratorul-şef al facultăţii
c) Secretarul-şef al facultăţii
d) Reprezentantul studenţilor (Preşedintele OSM Cluj/OSS/OSF sau un delegat al lor)
e) consilier juridic
Componenta Comisiei de Burse pentru studenţii cetăţeni străini care studiază pe cont propriu
valutar
a)Presedinte: Prorectorul pentru Management si Dezvoltare Academica
b) Directorul Departamentului de Studenti Straini
c) Reprezentant al Biroului de Studenti Straini
d) Reprezentantul sectiei engleze in Senatul Universitatii
e) Reprezentantul sectiei franceze in Senatul Universitatii
f) Reprezentantul Comisiei de specialitate a Senatului
g) Reprezentant la Biroului de taxe
h) câte doi reprezentanţi ai studenţilor (membrii şi în CPSS):
a. Facultăţii de Medicină
b. Facultăţii de Medicină Dentară
c. Facultăţii de Farmacie
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ANEXA 5
Cuantumurile burselor studenţeşti începând cu semestrul II, an universitar 2016-2017 se
stabilesc de Senatul universității, pornind de la cuantumul minim propus anual de către
CNFIS:
- bursa de performanță 900 RON
- bursa de merit A 750 RON
- bursa de merit B 700 RON
- bursa de merit C 650 RON
- bursa de merit D 600 RON
- bursa de merit E 590 RON
- bursa socială 580 RON

19

ANEXA 6
Calendarul de acordare a burselor de performanță profesională din surse extrabugetare pentru
studenţii cetăţeni străini care studiază pe cont propriu valutar:
a) Calendarul de acordare a burselor pe semestrul I:
- Senatul Universității aprobă bugetul total pentru bursele de performanță profesională pentru
semestrul I până în data de 31octombrie;
- listele cu studenții care beneficiază de bursă de performanță profesională se afișează pe
pagina de web a universității până în data de 30 noiembrie a anului în curs;
- procesarea viramentului bancar în conturile studenților care beneficiază de burse de
performanță profesională se va efectua până în ultima zi lucrătoare a lunii decembrie a anului
în curs;
b) Calendarul de acordare a burselor pe semestrul II:
- Senatul Universității aprobă bugetul total pentru bursele de performanță profesională pentru
semestrul II până în ultima zi calendaristică a lunii februarie;
- listele cu studenții care beneficiază de bursă de performanță profesională se afișează pe
pagina de web a universității până în data de 31 martie a anului în curs;
- procesarea viramentului bancar în conturile studenților care beneficiază de burse de
performanță profesională se va efectua până în ultima zi lucrătoare a lunii aprilie a anului în
curs.
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ANEXA 7
Metodologia de efectuare a schimbului valutar EURO/RON pentru efectuarea tranzacțiilor
bancare în conturile studenților care beneficiază de burse de performanță profesională:
- schimbul valutar EURO/RON se va efectua la cursul BNR din ultima zi lucrătoare a lunii
precedente procesării viramentului bancar.
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