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    REGULAMENT                                                                                                                         
privind acordarea burselor ]i a altor forme de sprijin social  pentru studenţi,  valabil 

încep`nd cu semestrul II al anul universitar 2008/2009 
 
 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1. . . . (1). Universitatea  din Craiova acordă, în condiţiile legii, studen\ilor s[i de la 
cursuri de zi (licen\[ ]i masterat) următoarele categorii de burse:  

a) burse de performanţă;  
b) burse de merit;  
c) burse de studiu;  
d) burse  sociale.  

(2) Persoanele fizice sau juridice (agen\i economici, asocia\ii neguvernamentale, funda\ii, 
etc.) pot acorda burse nominale pe bază de contract @ncheiat direct cu studenţii şi în 
condiţiile prezentului Regulament.  
(3) Personalit[ţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, burse 
care să le poarte numele.  
(4) Universitatea din Craiova şi facult[ţile pot acorda burse speciale din veniturile proprii 
extrabugetare.  

Art. Art. Art. Art. 2222. Sursele de finanţare a burselor acordate de Universitatea  din Craiova sunt 
aloca\iile bugetare repartizate de Ministerul Educa\iei, Cercet[rii ]i Inov[rii propor\ional cu 
num[rul studen\ilor de la cursurile de zi (licen\[ ]i masterat), veniturile proprii extrabugetare
]i alte resurse financiare suplimentare procurate ]i destinate de Universitatea din Craiova @n 
acest scop. 

Art. Art. Art. Art. 3333. (1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea  din Craiova, potrivit 
prezentului Regulament, sunt studen\ii de la programele de licen\[ ]i masterat, @nv[\[m`nt de 
zi, cu finan\are de la buget. 
(2) Studen\ii de la programele de licen\[ ]i masterat, ]colariza\i @n regim cu tax[ pot 
beneficia numai de burse sociale din fondurile proprii extrabugetare ale facult[\ilor, sau din 
aloca\iile bugetare cu respectarea prevederilor art.11, alin.2 din prezentul Regulament. 
(3) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: v ầrsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa 
politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori 
cu activitate conform legislaţiei româ`ne, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de 
învăţămâ`nt, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la alte burse obţinute din alte 
venituri.   

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4. (1). Bursele de merit, de studiu ]i bursele sociale se atribuie beneficiarilor pe 
durata unui semestru universitar, @n conformitate cu planul de @nv[\[m`nt. Aceste burse nu 
se acord[ pe perioada vacan\elor, cu excep\iile prev[zute de H.G 558/1998, art.12. Bursele 
de performanţă se acord[ pentru o perioad[ de 12 luni consecutive (inclusiv pe perioada 
vacan\elor).  
(2) Un student poate beneficia, pe parcursul unui semestru, de o singură categorie de bursă, 
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cu excepţia burselor de performanţă "Meritul olimpic" şi a burselor sociale ocazionale 
(pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces), care pot fi cumulate cu alte burse 
obţinute de c[tre student.  

Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5. (1) Fondul de burse alocat de la bugetul de stat se diminuează cu fondul pentru 
bursele de performanţă, în funcţie de numărul şi cuantumul acestora.  
(2) Fondul de burse, destinat burselor de merit, de studiu şi burselor sociale se repartizează
pe facultăţi de c[tre Comisia de burse pe universitate, propor\ional cu numărul studenţilor de 
la cursurile de zi (licen\[  ]i masterat), şcolarizaţi în regim bugetat.  

Art. Art. Art. Art. 6666. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de 
învăţămâ`nt superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una 
dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu 
depăşească numărul anilor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la specializarea de la 
care urmează să beneficieze de bursă. Absolven\ii cu diplom[ de licen\[/absolvire care 
urmeaz[ o a doua specializare sau studen\ii reimatricula\i pot beneficia de burse de la 
bugetul de stat, cu condi\ia ca num[rul anilor @n care au beneficiat de burs[ s[ nu dep[]easc[
num[rul anilor de studiu prev[zut ca durat[ de ]colarizare la specializarea de la care 
urmeaz[ s[ beneficieze de burs[ ]i numai @n condi\iile @n care diploma de bacalaureat ]i 
diploma de licen\[/absolvire se afl[ la facultate @n original.  
(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 
la care se g[se]te diploma de bacalaureat/licen\[ @n original, pe baz[ de cerere.  
(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 6 (2) se 
face pe baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare ]]]]i a decli a decli a decli a declaaaararararaţiei pe proprie riei pe proprie riei pe proprie riei pe proprie răspspspspundere a undere a undere a undere a 
studentuluistudentuluistudentuluistudentului. 

Art. Art. Art. Art. 7777. Bursele de studiu, de merit, de performan\[ se acord[ studen\ilor integrali]ti pe 
baza rezultatelor profesionale (mediilor generale aferente examenelor, verific[rilor, 
proiectelor - potrivit planurilor de învăţămâ`nt) dup[ cum urmeaz[: 

- pentru anul I , semestrul I (licen\[ ]i masterat), pe baza rezultatelor de la admitere; 
- pentru ceilal\i ani, semestrul I, pe baza rezultatelor de la sf`r]itul anului universitar 

precedent; 
- pentru semestrul II, pe baza rezultatelor de la finalul semestrului I al anului 

universitar curent. 
Art.Art.Art.Art.    8888. (1) Bursa de pBursa de pBursa de pBursa de peeeerformanrformanrformanrforman\\\\[[[[ se atribuie prin concurs organizat de Universitate 

pentru a recompensa activitatea ]i rezultatele profesionale, ]tiin\ifice, artistice sau sportive 
de excep\ie. 
(2) Cuantumul bursei de performan\[ este de cel pu\in dou[ ori mai mare dec`t bursa minim[ 
atribuit[ @n Universitatea din Craiova ]i mai mare dec`t bursa de merit.                                                                                                          
(3)Bursele de performan\[ se acord[ studen\ilor integrali]ti de la programele de licen\[, 
cursuri de zi, \in`ndu-se cont de urm[toarele criterii: 
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a) rezultate profesionale de excep\ie (media general[ pe ultimele dou[ semestre s[ fie de 10); 
b) activitate de cercetare ]tiintific[ (membru @n contracte de cercetare, premii ob\inute la 
sesiuni de comunic[ri ]tiin\ifice ]i olimpiade ]tiin\ifice studen\e]ti, articole publicate @n 
reviste recunoscute CNCSIS ]i/sau c[r\i de specialitate); 
c) activitate cultural[ (laurea\i ai unor concursuri na\ionale sau interna\ionale, participan\i la 
evenimente culturale ca reprezentan\i al Universit[\ii, cel pu\in la nivelul centrului 
universitar); 
d) activitate sportiv[ (ob\inerea de titluri de campioni la nivel na\ional sau interna\ional, 
particip[ri la evenimente sportive ca reprezentant al Universit[\ii, cel pu\in la nivelul 
centrului universitar); 
e) activitate organizatoric[ (organizarea de proiecte ]i evenimente @n Universitatea din 
Craiova). 
(4)Bursa de performan\[ se atribuie @ncep`nd  cu anul II de studiu, pentru o perioad[ de 12 
luni consecutive, @ncep`nd cu data atribuirii prin concurs (inclusiv pe perioada 
vacan\elor).Studen\ii din anul terminal beneficiaz[ de burs[ de performan\[ p`n[ @n ultima zi 
de sus\inere a examenului de licen\[ a anului universitar @n curs. 
(5) Dac[ la finele primului semestru de acordare a bursei de peforman\[, criteriile care au 
stat la baza acord[rii bursei nu mai sunt @ndeplinite de c[tre beneficiarul acesteia, bursa se va 
suspenda. 
(6) Studen\ii care doresc s[ aplice acest tip de burs[ vor prezenta la secretariatul facult[\ii o 
cerere @nso\it[ de documentele doveditoare ale performan\elor: contracte de cercetare, 
diplome, brevete, programe ale simpozioanelor, exemplare din articole sau lucr[ri, etc. Dac[
un candidat a mai beneficiat @n perioada anterioar[ de  burs[ de performan\[, se vor lua @n 
considerare numai activit[\ile desf[]urate de acesta de la ultima acordare a acestui tip de 
burs[. Temenul de depunere a cererilor  la secretariatul facult[\ii va fi stabilit ]i comunicat 
studen\ilor (prin afi]are la avizierul facult[\ii ]i pe site-ul acesteia) la @nceputul fiec[rui 
semestru. 
(7) Aprobarea burselor de performan\[ este de competen\a Biroului Senatului Universit[\ii la 
propunerea comisiilor de atribuire a burselor de la nivelul facult[\ilor. 

Art.Art.Art.Art.    9999. . . . (1)    Bursa de meritBursa de meritBursa de meritBursa de merit se atribuie  studenţilor  integrali]ti de la cursuri de zi
(licen\[ ]i masterat) ]colariza\i @n regim bugetat , care au media minim[ : 

� 9,80 pentru facult[\ile de Litere, }tiin\e Socio-Umane, Teologie, Drept ]i }tiin\e 
Administrative,  Educa\ie Fizic[ ]i Sport, Economie ]i Administrarea Afacerilor 

� 9,50 pentru facult[\ile Mecanic[, Inginerie @n Electromecanic[, Mediu ]i Informantic[ 
Industrial[, Electrotehnic[, Automatic[, Calculatoare ]i  Electronic[, Agricultur[,
Horticultur[, Fizic[, Chimie, Matematic[-Informatic[, Ingineria ]i Managementul 
Sistemelor Tehnologice Drobeta Turnu-Severin. 

 
 (2) Studen\ii din anul I (licen\[ ]i masterat) pot beneficia de burse de merit, @ncep`nd cu 
semestrul al II-lea dac[  sunt integrali]ti ]i @ndeplinesc condi\iile de medie dup[ sesiunea din 
iarn[. 
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 (3) 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. 10Art. 10Art. 10Art. 10. (1) Bursa de studiuBursa de studiuBursa de studiuBursa de studiu se atribuie studenţilor integrali]ti de la cursurile de zi
(licen\[ ]i masterat) ]colariza\i @n regim bugetat , care au media minim[ :  

� 8,00 pentru facult[\ile de Litere, }tiin\e Socio-Umane, Teologie, Drept ]i 
}tiin\e Administrative, Educa\ie Fizic[ ]i Sport, Economie ]i Administrarea 
Afacerilor; 

� 7,50 pentru facult[\ile de Mecanic[, Inginerie @n Electromecanic[, Mediu ]i 
Informantic[ Industrial[, Electrotehnic[, Automatic[, Calculatoare ]i  
Electronic[, Agricultur[, Horticultur[, Fizic[, Chimie, Matematic[-Informatic[, 
Ingineria ]i Managementul Sistemelor Tehnologice Drobeta Turnu-Severin. 

 
 (2) Bursele de studiu în cadrul specializărilor ]i anilor de studii se acordă după atribuirea 
burselor de merit, în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinută în semestrul 
precedent de către studenţii bugetaţi. #n cazul @n care sunt mai mul\i studen\i cu aceia]i 
medie, pentru departajare se vor utiliza criteriile stabilite de comisia de burse pe facultate. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 11111. (1) BurseleBurseleBurseleBursele social social social socialeeee  se acord[, la cerere, pe durata unui semestru studenţilor
de la învăţămâ`ntul de zi(licen\[ ]i masterat), ]colariza\i @n regim bugetat, care nu beneficiază
de bursă de studiu sau bursă de merit şi care se @ncadreaz[ @ntr-una din următoarele categorii: 

a) studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament 
familial, care nu realizează venituri;  

b) studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care 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; 

c) studenţii integralişti a căror familie nu au realizat în ultimele 3 luni, de la momentul 
depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare dec ầt salariul 
minim pe economie; 

d)Studen\ii orfani de ambii p[rin\i care realizeaz[ venituri, @n raport de m[rimea 
acestora, @n limita fondurilor disponibile; 

e)Studen\ii care provin din casele de copii sau plasament familial care realizeaz[ 
venituri, @n raport de m[rimea acestora, @n limita fondurilor disponibile; 

f) Studen\ii orfani de un p[rinte, @n raport de veniturile familiei, dac[ acestea exist[,
cu condi\ia s[ nu aib[ mai mult de dou[ restan\e. 

g) Studen\ii cu maxim 2 restan\e, dar a c[ror medie a examenelor promovate este la 
nivelul mediei necesare pentru ob\inerea bursei de studiu ]i ale c[ror familii nu au realizat @n 
ultimele 3 luni un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare dec`t salariul 
minim pe economie, @n limita fondurilor disponibile. 
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(2) Pot beneficia de burs[ social[ din aloca\iile bugetare ]i studenţii de la cursurile de zi cu 
tax[, conform legii 441/2001 art.7. alin.1, dar numai dac[ dovedesc cu acte c[ sunt orfani de 
ambii p[rin\i sau provin din casele de copii sau plasament familial. 
(3) La propunerea comisiilor de burse pe facultate ]i cu aprobarea Biroului Senatului se pot 
acorda din venituri proprii extrabugetare ale facult[\ilor, la cerere, burse sociale studen\ilor 
]colariza\i @n regim cu tax[, conform legii 441/2001 art.7 alin.2. 
(4)Bursa social[ se acord[ pentru perioada unui semestru, cu excep\ia burselor acordate 
studen\ilor prev[zu\i la articolul 11(1) litera a) ]i b) care beneficiaz[ de burs[ ]i pe perioada 
vacan\elor, conform H.G.558/1998, anexa 2, art.12. 
(5)Fondul de burse sociale pe Universitate poate reprezenta maxim 10% din fondul total de 
burse alocat universit[\ii. Fondul de burse sociale neutilizat @n cadrul facult[\ilor se 
redistribuie c[tre facult[\ile unde fondul de burse sociale este insuficient, propor\ional cu 
num[rul solicit[rilor. 
(6)Studen\ii care solicit[ burs[ social[ vor depune la secretariatele facult[\ilor o cerere 
@nso\it[ de : 

a) declara\ie de venituri, pe proprie r[spundere a studentului @n fa\a notarului public;  
b) documente din care s[ rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale 

fiec[rui p[rinte, so\ului/so\iei (dac[ este cazul) ]i, eventual, ale studentului; 
c) adeverin\e de student sau elev, cursuri de zi, ori copie de pe certificatul de na]tere 

pentru fra\ii/surorile sau copiii studentului care nu au @mplinit v`rsta de ]colarizare, copiii @n 
plasament familial (asistent maternal); 

d) adeverin\[ de la medicul specialist vizat[ de policlinica studen\easc[ prin care se 
atest[ c[ sufer[ de una din afec\iunile enumerate la art11(1) lit.b; 

e) copie de pe certificatul/certificatele de deces ale p[rin\ilor; 
f) alte documente doveditoare a situa\iei sociale a solicitantului. 

(7) Temenul de depunere a cererilor  la secretariatele facult[\ilor va fi stabilit ]i comunicat 
studen\ilor (prin afi]are la avizierul facult[\ii ]i pe site-ul acesteia) la @nceputul fiec[rui 
semestru. 

Art.Art.Art.Art.    12121212.... (1) Conform H.G.558/1998, Anexa 2, art.9 se pot acorda burse de ajutor burse de ajutor burse de ajutor burse de ajutor 
social social social social ocazionalocazionalocazionalocazional, 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 
aceluia]i student cel mult de două ori în decursul unui an universitar. Cuantumul unei burse 
este egal cu cel al bursei sociale. 

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decâ`t oricare dintre formele de bursă, 
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constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei 
copilului nou-născut. Cuantumul unei burse este egal cu cel al bursei sociale. 

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 
ce se atribuie @n caz de deces este stabilit[ de Biroul Senatului. 
(2) Bursele de ajutor social ocazional se acord[ pe baza cererii studentului, depus[ la 
secretariatele facult[\ilor, @nso\it[ de actele doveditoare. Analiza ]i aprobarea dosarelor se 
face de c[tre Comisia de burse pe facultate. 

Art.Art.Art.Art.    11113333. Studen\ii Universit[\ii din Craiova pot beneficia de burse nominale pe baz[ de 
contract @ncheiat cu persoane fizice sau juridice, far[ a afecta dreptul studentului de a primi o 
alt[ categorie de burs[ de la bugetul statului. Modalitatea de @ncheiere a contractelor precum 
]i condi\iile de acordare a burselor se stabilesc @ntre cele dou[ p[r\i. R[spunderea pentru 
@ndeplinirea obliga\iilor contractuale revine fiec[rui student care a @ncheiat un asemenea 
contract. 

Art.Art.Art.Art.    14141414.... Bursele acordate cet[\enilor str[ini de c[tre statul rom`n sunt nominalizate de 
c[tre Ministerul Educa\iei, Cercet[rii ]i Inov[rii. 

Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15.... Metodologia de alocare ]i utilizare a fondului de burse este urm[toarea: 
a) Fondul total de burse disponibil la Universitatea din Craiova este repartizat pe facult[\i 
propor\ional cu num[rul studen\ilor bugetari, @nmatricula\i la cursurile de zi (licen\[ ]i 
masterat); 
b) Din fondul de burse repartizat fiec[rei facult[\i 10% este prezervat pentru fondul de burse 
sociale, diferen\a fiind destinat[ burselor de performan\[, burselor de merit ]i burselor de 
studiu; 
c) Facult[\ile @ntocmesc clasamente cu mediile studen\ilor pe specializ[ri, ani de studii ]i 
primesc ]i analizeaz[ dosarele pentru bursele de performan\[; 
d) Fondul de burse este diminuat cu fondul destinat burselor de performan\[, @n func\ie de 
num[rul ]i cuantumul acestora, iar diferen\a este destinat[ burselor de merit ]i studiu; 
e) Facult[\ile repartizeaz[ fondul de burse de merit ]i de studiu pe specializ[ri ]i ani de 
studiu, propor\ional cu num[rul studen\ilor bugetari; 
f)  Pe baza clasamentelor @ntocmite se acord[ bursele de merit, cu respectarea art. 9, @n limita 
fondului disponibil. #n cazul @n care sunt mai mul\i studen\i cu aceea]i medie pentru 
departajare, se vor utiliza criteriile stabilite de comisia de burse pe facultate. 
g) Fondul r[mas disponibil pentru bursele de studiu se repartizeaz[ @n ordinea descresc[toare
a mediilor, p`n[ la consumarea fondului de burse repartizat forma\iei (anului de studiu), cu 
respectarea prevederilor art. 10;  
h) Dac[ la un an de studiu clasamentul nu con\ine un num[r suficient de studen\i pentru a 
consuma fondurile repartizate, bursele disponibile se redistribuie la acei ani de studii din 
cadrul aceleia]i specializ[ri care cuprind studen\ii ce @ndeplinesc condi\iile de burs[ dar au 
r[mas @n afara num[rului de bursieri stabilit ini\ial; 
i)  Dac[ ]i dup[ aceast[ redistribuire @n cadrul specializ[rii au r[mas burse neacordate, se va 
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repeta procedura la nivel de domeniu de licen\[ ]i apoi la nivel de facultate; 
j) Toate redistribuirile se fac propor\ional cu num[rul studen\ilor care, de]i @ndeplinesc 
condi\iile de burs[, nu au putut beneficia de burs[ din cauza fondurilor limitate. Nu se admit 
redistribuiri ale fondului de burse aferent ciclului de licen\[ c[tre ciclul de masterat; 
k) Fondul de burse sociale r[mas neutilizat la nivelul unei facult[\i de redistribuie celorlalte 
facult[\i, propor\ional cu num[rul solicit[rilor r[mase nesatisf[cute; 
l)  #n final, dac[ fondul de burse de merit ]i studiu acordat unei facult[\i nu este consumat @n 
@ntregime, partea neconsumat[ se redistribuie facult[\ilor care au r[mas cu studen\i ce 
@ndeplinesc condi\iile de burs[, dar nu au beneficiat din cauza fondurilor limitate. 

Art.Art.Art.Art.    11116666. (1) Cuantumul burselor se stabile]te anual de c[tre Biroul Senatului 
Universit[\ii din Craiova ]i se aprob[ de Senatul universit[\ii. 
(2) Pentru semestrul II al anului universitar 2008/2009 cuantumul burselor este cel prev[zut 
@n Anexa 1 la prezentul regulament. 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 17.7.7.7. Bursele acordate @n semestrul I se revizuiesc la @nceputul semestrului al II-lea. 
Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18    (1). #n vederea acord[rii burselor ]i altor forme de sprijin social pentru 

studen\i, la nivelul Universit[\ii din Craiova se constituie prin hot[r`re a Biroului Senatului 
o comisie pentru atribuirea burselor din care fac parte Rectorul sau Prorectorul cu 
problemele sociale ale studen\ilor – ca pre]edinte, secretarul-]ef, ]eful serviciului 
contencios, ]eful serviciului economic-financiar ]i un reprezentant al studen\ilor, ca 
membrii. 
(2) Comisia de burse pe universitate r[spunde de modul @n care se aloc[ fondurile de burse
pe facult[\i potrivit prezentului Regulament. 

Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19    (1) La nivelul fiec[rei facult[\i se constituie prin hot[r`re a Biroului 
Consiliului profesoral, o comisie de atribuire a burselor din care fac parte Decanul sau 
Prodecanul cu probleme studen\e]ti - ca pre]edinte, secretarul ]ef ]i un reprezentant al 
studen\ilor, ca membrii. 
(2) Comisia de burse a fiec[rei facult[\i r[spunde pentru corectitudinea modului @n care se 
acord[ bursele @n cadrul facult[\ii. Propunerile de burse @naintate de aceasta devin temeiul 
@ntocmirii statelor de plat[ a burselor, @n urma aviz[rii de c[tre Serviciul Economico-
Financiar ]i Serviciul Contencios ]i valid[rii de c[tre Rector sau Prorectorul cu problemele 
sociale ale studen\ilor. 

Art.Art.Art.Art. 2 2 2 20000. (1) Bursele nu se atribuie studen\ilor pe perioadele c`t ace]tia sunt pleca\i @n 
str[in[tate indiferent de motiv, cu excep\ia studen\ilor care beneficieaz[ de burse-Program
Erasmus, Socrates. 
(2) #n cazul studen\ilor beneficiari, @n cursul anului universitar precedent sau @n semestrul I 
al anului universitar curent, ai burselor de studiu @n str[in[tate media de burs[ se calculeaz[ 
lu`nd @n considerare notele aferente disciplinelor @nscrise @n foaia matricol[ @n baza c[reia 
s-a f[cut echivalarea. Acesti studen\i vor trebui s[ prezinte situa\ia ]colar[ ob\inut[ la 
universitatea unde au efectuat studiile p`n[ la @nceperea anului universitar urm[tor. 
(3) Studen\ii beneficiari de burse Erasmus – Socrates care nu au situa\ia ]colar[ definitivat[ 
p`n[ la @nceputul semestrului II @]i p[streaz[ bursa de merit/studiu ob\inut[, p`n[ la finele 
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ANEXAANEXAANEXAANEXA    
    

Pentru semestrul II al anului universitar 2008/2009 cuantumurile burselor sunt 
urm[toarelor: 

 
- bursa de performan\[ - 380 lei; 
- bursa de merit           - 280 lei; 
- bursa de studiu          - 250 lei; 
- bursa social[              - 190 lei. 

 

  

 




