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REGULAMENT
privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material şi social
pentru studenţii de la cursurile de zi

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentul regulament s-a elaborat având la bază:

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional al elevilor premiaţi la
olimpiadele şcolare internaţionale nr. 235/07.12.2010;

 HG nr. 769/2005 privind acordarea de burse de studii unor studenţi cu domiciliul în
mediul rural;

 HG nr. 558/1998 privind modificarea anexelor 1 şi 2 la HG nr. 455/1997 privind
stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat, cursuri de zi.

CATEGORII DE BURSE
Art. 2

(1) Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş acordă din alocaţii bugetare
următoarele categorii de burse şi alte ajutoare:
• Bursa de performanţă
• Bursa de merit
• Bursa de studiu
• Bursa de ajutor social
• Bursa de ajutor social ocazional
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private,
pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004.

(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de
concurs, burse care să le poarte numele.
(4) Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş şi facultăţile din cadrul ei pot acorda
burse speciale din venituri proprii extrabugetare.

BENEFICIARII BURSELOR
Art. 3

2

(1) Beneficiarii burselor de performanţă, de merit, de studiu sau sociale, potrivit
prezentului regulament sunt studenţii Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-
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Mureş, cetăţeni români, la învăţământul universitar de licenţă, cursuri de zi cu
frecvenţă, şcolarizaţi în regim bugetar şi cu taxă.

(2) Studenţii de la programele de masterat, învăţământ de zi, pot beneficia de burse de
merit şi burse de studiu.

(3) Studenţii, cetăţeni din Republica Moldova, înmatriculaţi la facultăţile din cadrul
Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş, în baza Ordinului MENCS ca bursieri
ai Statului Roman (sunt incluşi cetăţenii moldoveni cu încadrare la fără plata
taxelor de școlarizare, dar cu bursă sau fără plata taxelor de școlarizare, dar fără
bursă) pot beneficia doar de bursele acordate de MENCS. Aceste burse se suspendă
în cazul repetenţiei, pentru anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să poată
fi redobândite după promovarea anului repetat, cu condiţia ca numărul anilor
pentru care se acordă bursa să nu depăşească durata ciclului academic. Pe perioada
suspendării bursei studenţii care repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare.

(4) Pot beneficia de bursele de studiu studenţii care au efectuat studii în străinătate în
cadrul programelor de mobilităţi ale facultăţilor, media de bursă calculându-se cu
notele/calificativele trecute în foaia matricolă în baza căreia s-a făcut echivalarea.
Aceşti studenţi vor trebui să prezinte situaţia şcolară obţinută la universitatea unde
au efectuat studiile până la începerea unui nou semestru. Studenţii bursieri care
beneficiază de programele de mobilităţi studenţeşti îşi menţin bursa pe perioada
efectuării acestora.
(5) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în aceeaşi
facultate/universitate sau în instituţii de învăţământ superior de stat distincte, pot
beneficia de burse de la bugetul de stat numai la unul dintre programele de studii.
Condiţia obligatorie este ca numărul total al semestrelor pentru care beneficiază de
bursă să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de
şcolarizare la specializarea de la care urmează să primească bursă. În aceste
situaţii, de regulă, bursa se atribuie de către facultatea unde studentul are depusă
diploma de Bacalaureat în original.

(6) Dacă îndeplinesc condiţiile, pot beneficia de burse şi studenţii şcolarizaţi în regim
cu taxă, aflaţi la a doua facultate cu condiţia ca numărul semestrelor în care au
beneficiat de bursă să nu depăşească numărul semestrelor programului de studii
pe care îl urmează, pe bază de cerere însoţită de o adeverinţă de la instituţia de
unde a beneficiat de bursă.

(7) Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat, altă
facultate sau alt program de studii, la învăţământul de zi, pot beneficia de burse
începând cu anul universitar următor transferului cu condiţia îndeplinirii criteriilor
de acordare a burselor.
(8) Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile de
la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestei perioade, studenţii primesc
bursa numai dacă dovedesc că şi-au reluat activităţile didactice.

(9) Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursă pe o
perioadă egală cu concediul prevăzut de lege pentru persoane încadrate în muncă.

(10) Un student poate beneficia de o singură categorie de burse (performanţă, merit,
studiu, ajutor social), cu excepţia burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte,
maternitate, deces), a suportului financiar ERASMUS sau a altor programe similare
şi a burselor private, care pot fi cumulate cu alte burse primite de student.
3

(11) Pentru a intra în posesia burselor, toţi studenţii beneficiari vor trebui să deţină un
“card special pentru studenţi” la bănci agreate de Consiliul de Administraţie.
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PERIOADELE DE ATRIBUIRE A BURSELOR
Art. 4

(1) La Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureş bursele de performanţă, de merit
şi de studiu se acordă pentru anii II, III, IV pe durata unui an universitar, în baza
rezultatelor la învăţătură din anul precedent. Bursele de performanţă se acordă
inclusiv pe perioada vacanţelor.

(2) Pentru anii I bursele de studiu se acordă semestrial. Pentru semestrul 1 bursele
de studiu se acordă pe baza rezultatelor concursului de admitere, iar în semestrul 2
pe baza rezultatelor obţinute după sesiunea de examene de iarnă.

(3) Bursele de ajutor social se acorda semestrial în baza situaţiei materiale a
studentului a familiei lui, precum şi în baza rezultatelor obţinute la învăţătură.
(4) Bursele de ajutor social se acordă şi în perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri
sunt orfani de ambii părinţi, dacă provin din case de copii sau plasament familial,
ori au fost bolnavi de TBC şi se află în evidenţa unităţilor 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, sunt infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, handicap grav.

(5) Comisia de acordare a burselor constituită la nivelul facultăţii poate decide
retragerea sau imputarea bursei primite în cazuri speciale: plecarea studentului din
facultate, depunerea de acte false, abateri grave de la disciplina universitară sau
alte situaţii deosebite.

FONDUL DE BURSE
Art. 5

(1) Bursele se constituie din alocaţii bugetare de la MENCS.

(2) Alocaţiile bugetare de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor de învăţământ
superior de stat de către MENCS proporţional cu numărul studenţilor aflaţi pe
locuri bugetare de la cursuri de zi.
(3) Bugetul alocat de către MENCS se împarte, pe fiecare facultate, proporţional cu
numărul total al studenţilor de la cursuri de zi aflaţi pe locuri bugetare.

(4) Facultatea poate să-şi completeze fondul de burse alocat cu alte venituri proprii sau
poate să atribuie burse speciale din venituri proprii în cazul în care situaţia o cere
(situaţii de medii egale, studenţi cu probleme sociale, etc.)

(5) Cuantumul burselor acordate de Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș va fi
stabilit, de către Senatul universităţii, la începutul fiecărui an universitar, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR
Art. 6

4

(1) Propunerea privind fondul de burse repartizat pe fiecare facultate precum şi
cuantumul burselor pentru anul universitar curent se face de către Comisia de
acordare a burselor la nivel de universitate, pe baza fondurilor repartizate de către
ministerul de resort cu această destinaţie, proporţional cu numărul studenţilor de
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la cursurile de zi finanţaţi de la bugetul de stat. Comisia de acordare a burselor
înaintează aceste propuneri Consiliului de administraţie spre aprobare.

(2) La nivelul facultăţii se constituie o comisie formată din: decanul sau prodecanul
didactic (preşedinte), secretarul şef al facultăţii, secretarele de facultate şi un
student membru al Consiliului facultăţii, în calitate de membri ai comisiei.

(3) Această comisie va proceda la repartizarea fondului de burse alocat facultăţii pe
programe de studii şi ani de studiu în funcţie de numărul studenţilor bugetari ai
fiecărui program de studiu din cadrul facultăţii, respectiv a numărului studenţilor
bugetari ai fiecărui an de studiu din cadrul programului de studiu.
(4) Comisia va afişa tabelele cuprinzând studenţii bursieri la avizierul facultăţii.

(5) Studenţii pot contesta, în scris, decizia Comisiei de acordare a burselor, la Decanul
facultăţii, în termen de trei zile lucrătoare de la afişarea tabelelor.
(6) Biroul Consiliului Facultăţii va rezolva contestaţiile în maximum trei zile de la
expirarea termenului de depunere al acestora şi va comunica în scris rezultatul
deliberării.

(7) Graficul desfăşurării procedurii de acordare a burselor de către Universitatea
“Petru Maior” este prezentat în anexa 3.
Capitolul II
METODOLOGIA ŞI CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR

Art. 7

(1) Din fondul de burse alocat facultăţii de către Comisia de acordare a burselor de la
nivelul universităţii se reţine 20% pentru acordarea burselor sociale.

(2) Din fondul rămas se reţine valoarea bursei de performanţă (se acordă o bursă de
performanţă la nivelul facultăţii).

(3) Suma rămasă se va repartiza, pentru acordarea burselor de merit şi de studiu,
fiecărui program de studiu din cadrul facultăţii în funcţie de numărul studenţilor de
la cursurile de zi, şcolarizaţi în regim bugetar ai programului de studiu respectiv,
iar în cadrul programului de studiu se va repartiza prin acelaşi algoritm de calcul,
fiecărui an de studiu în funcţie de numărul de studenţi bugetari ai anului respectiv.

(4) În cazul în care bursele de performanță, merit, studiu nu acoperă valoarea fondului
de burse al facultăților aprobat în Consiliul de Administraţie al Universităţii,
excedentul se poate atribui burselor sociale.

BURSA DE PERFORMANŢĂ
Art. 8

5

(1) Se acordă o singură bursă de performanţă la nivelul facultăţii, prin concurs, pe bază
de cerere, studenţilor anilor II, III sau IV de la programele de licenţă, pentru
rezultate deosebite în activităţile profesionale, de cercetare ştiinţifică, culturale,
organizatorice şi sportive.
(2) Bursa de performanţă se acordă pe baza punctajului cel mai mare obţinut de
candidat, în urma îndeplinirii, cumulativ, a criteriilor cuprinse în Anexa 1.
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(3) Criteriul eligibil pe baza căruia studenţii pot să candideze pentru bursa de
performanţă este ca aceştia să fie integralişti (care au promovat toate examenele
la disciplinele obligatorii şi opţionale din Planurile de învăţământ din toţi anii de
studiu parcurşi), obţinând:
- punctajul minim de 570 de puncte şi media ponderată a anilor de studiu de
minim 9,50 pentru domeniul tehnic şi universitar (ştiinţe inginereşti,
matematică, informatică, ştiinţe umaniste);
- punctajul minim de 588 de puncte şi media ponderată a anilor de studiu de
minim 9,80 pentru celelalte domenii (ştiinţe sociale).

(4) Bursa de performanţă se acordă pe o perioadă de 12 luni (inclusiv pe perioada
vacanţelor). Studenţii din anii terminali beneficiază de bursa de performanţă până
în ultima zi de susţinere a examenului de licenţă.
(5) Dacă la finele semestrului I, criteriile de performanţă care au stat la baza acordării
bursei nu mai sunt îndeplinite de către beneficiarul acesteia, respectiv nu a realizat
cel puţin 50% din numărul creditelor aferente acestui semestru, bursa se suspendă.

(6) În cazul în care în cele 60 de puncte credit (constituite din discipline obligatorii
opţionale) sunt incluse şi creditele aferente disciplinei Educaţie fizică şi sport,
atunci punctajele minime, pentru obţinerea acestei burse, se raportează la numărul
de puncte credit fără a lua în calcul această disciplină.

BURSA DE MERIT
Art. 9

(1) Din fondul de burse rămas după reţinerea fondului pentru bursele sociale şi a
bursei de performanţă, se acordă bursele de merit.
(2) La programele de licenţă bursele de merit se acordă studenţilor integralişti (care
au promovat toate examenele la disciplinele obligatorii şi opţionale din Planul de
învăţământ al anului anterior), cursuri de zi, începând cu anul II de studiu, pentru
întregul an universitar, mai puţin în perioada vacanţelor.

Art. 10 (1) Numărul burselor de merit la programele de licenţă se stabileşte în funcţie de
numărul de grupe mari ale fiecărui an de studiu (o bursă de merit pentru fiecare
grupă).
(2) Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor şi a mediilor
ponderate obţinute în anul universitar anterior, după cum urmează:

- punctajul minim de 570 de puncte şi media ponderată a anului de studiu de
minim 9,50.

(3) În cazul în care în cele 60 de puncte credit (constituite din discipline obligatorii şi
opţionale) sunt incluse şi creditele aferente disciplinei Educaţie fizică şi sport,
atunci punctajul minim, pentru obţinerea acestei burse, se raportează la numărul
de puncte credit fără a lua în calcul această disciplină.

(4) În cazul în care mai mulţi studenţi au acelaşi punctaj, departajarea se face luându-se
în considerare următoarele criterii:
- media ponderată a anului universitar anterior;
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- media examenului de admitere (în funcţie de criteriile care au stat la baza
calculării acesteia, se iau în considerare media de bacalaureat, media generală
din liceu la una sau două discipline, etc.);
- realizări în activitatea ştiinţifică, culturală, organizatorică, sportivă, etc.;

- alte criterii stabilite de Comisia de acordare a burselor constituită la nivelul
facultăţii.

(5) Dacă la finele semestrului I beneficiarii burselor de merit nu realizează minim 50%
din numărul creditelor aferente semestrului, pierd bursele obţinute.

În această situaţie, bursele vor fi redistribuite studenţilor care la începutul anului
universitar îndeplineau condiţiile de obţinere a bursei, dar nu li s-a putut repartiza
din cauza neîncadrării la Art. 9, pct. 1, sau conform procedurilor stabilite de
Comisia de atribuire a burselor la nivelul facultăţii.

Art. 11 (1) La programele de masterat se acordă o bursă de merit la nivelul facultăţii, prin
concurs, pe bază de cerere, masteranzilor integralişti din anii II de studiu (care au
promovat toate examenele la disciplinele obligatorii şi opţionale din Planul de
învăţământ al anului anterior), cursuri de zi, pentru întregul an universitar,
respectându-se aceleaşi criterii ca şi în cazul acordării bursei de performanţă la
programele de licenţă:
- criteriul eliminator va fi reprezentat de punctajul minim 588 puncte şi media
ponderată 9,80 obţinute în anul anterior;

- departajarea în caz de punctaje şi medii egale se va face după punctajul obţinut
după aplicarea grilei din Anexa 1.

(2) Menţinerea sau pierderea bursei de merit la programele de masterat respectă
aceleaşi condiţii ca şi bursele de merit pentru programele de licenţă.

BURSA DE STUDIU

Art. 12 Din fondul de burse rămas după reţinerea fondului pentru bursele sociale şi a bursei de
performanţă la nivelul facultăţii, şi apoi, a burselor de merit la nivelul programelor de
studiu, se procedează la acordarea burselor de studiu.
BURSA DE STUDIU PENTRU STUDENŢII ANILOR I

Art. 13 (1) Bursele de studiu pentru studenţii anilor I la programe de licenţă şi masterat se
acordă semestrial, în număr de maxim 5 burse pentru fiecare program de studiu.
Eventualele excepţii se aprobă în Consiliul de Administraţie.

(2) În semestrul I, bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor
finale a examenului de admitere, media minimă fiind 8,00 pentru studenţii
programelor de licenţă şi 9,00 pentru masteranzi.

(3) În semestrul II, bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a
punctajelor şi a mediilor ponderate obţinute în sesiunea de iarnă, punctajul minim
fiind 225 puncte şi media ponderată minimă de 7,50 pentru studenţii programelor
7
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de licenţă, respectiv punctajul minim de 240 puncte şi media ponderată minimă de
8,00 pentru masteranzi.

(4) Pentru studenţii anilor I de la studii de licenţă, dacă în cele 30 de puncte credit
(constituite din discipline obligatorii şi opţionale) sunt incluse şi creditele aferente
disciplinei Educaţie fizică şi sport, atunci punctajul minim, pentru obţinerea acestei
burse, se raportează la numărul de puncte credit fără a lua în calcul această
disciplină.
(5) În caz de egalitate de punctaje şi medii, departajarea se face aplicând criteriile
stabilite şi utilizate la concursul de admitere la studii de licenţă/master.

(6) În cazul în care pentru semestrul II studenţii nu îndeplinesc condiţiile pentru
obţinerea numărului de burse atribuite la începutul anului universitar, acestea se
vor redistribui în cadrul facultăţii conform procedurilor stabilite de Comisia de
atribuire a burselor la nivelul facultăţii.

BURSA DE STUDIU PENTRU STUDENŢII ANILOR II, III, IV

Art. 14 (1) În anii de studiu II, III şi IV, bursa de studiu se acordă pentru întregul an
universitar, mai puţin în vacanţe, studenţilor integralişti (care au promovat toate
examenele la disciplinele obligatorii şi opţionale din Planul de învăţământ al anului
anterior) de la cursurile de zi, programele de licenţă şi masterat, în funcţie de
punctajul şi media ponderată obţinute în anul universitar precedent.

(2) Bursele de studiu se atribuie în ordinea descrescătoare a punctajelor şi a mediilor
ponderate obţinute în anul precedent, punctajul minim fiind 450 puncte şi media
ponderată minimă de 7,50 pentru studenţii programelor de licenţă, respectiv
punctajul minim de 480 puncte şi media ponderată minimă de 8,00 pentru
masteranzi.

(3) Pentru studenţii anilor II, III şi IV de la studii de licenţă, dacă în cele 60 de puncte
credit (constituite din discipline obligatorii şi opţionale) sunt incluse şi creditele
aferente disciplinei Educaţie fizică şi sport, atunci punctajul minim, pentru
obţinerea acestei burse, se raportează la numărul de puncte credit fără a lua în
calcul această disciplină.
(4) În caz de egalitate de punctaje şi medii ponderate, departajarea se face după
următoarele criterii:
- media anului/anilor precedenţi, putându-se ajunge până la media generală de
admitere în cazul în care egalitatea se menţine;

- performanţe ştiinţifice exprimate prin participarea la sesiuni de comunicări
ştiinţifice studenţeşti, proiecte de cercetare, etc.;
- realizări deosebite pe plan cultural, sportiv, artistic sau organizaţional;

- alte criterii stabilite de Comisia de acordare a burselor de la nivelul facultăţii.

(5) Studenţii îşi pierd bursele câştigate la începutul anului universitar numai dacă după
sesiunea de iarnă nu realizează cel puţin 50% din numărul creditelor aferente
semestrului I.
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În această situaţie, bursele vor fi redistribuite altui student care la începutul anului
universitar îndeplinea condiţiile de obţinere a bursei de studiu, după o procedură
stabilită de Comisia de acordare a burselor la nivelul facultăţii.
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BURSA DE AJUTOR SOCIAL

Art. 15 (1) Bursele de ajutor social se acordă în limita a 20% din fondul total de burse alocat
facultăţii, studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă, cursuri de zi, şcolarizaţi în
regim bugetar sau cu taxă, care nu beneficiază de celelalte categorii de burse şi a
căror familie nu realizează un venit mediu lunar net pe membru de familie mai
mare decât salariul minim brut pe economie.
În cazul în care bursele de performanță, merit, studiu nu acoperă valoarea fondului
de burse al facultăților aprobat în Consiliul de Administraţie al Universităţii,
excedentul se poate atribui burselor sociale.

(2) Bursele sociale se atribuie beneficiarilor pe durata unui semestru, mai puţin în
perioada vacanţelor cu excepţiile prevăzute de HG nr. 588/1998, respectiv art. 4,
pct. 4 din prezentul regulament.

(3) Nu beneficiază de această categorie de burse studenţii de la programele de
masterat.

(4) Bursele de ajutor social se acordă în ordinea crescătoare a venitului lunar net
pe membru de familie, cu condiţia acumulării pentru anii II, III şi IV a minim 50
de credite la începutul anului universitar, respectiv 20 credite la începutul
semestrului II pentru toţi anii de studiu.

Art. 16 Ordinea de prioritate pentru acordarea burselor sociale:

a) Studenţi orfani de ambii părinţi, care provin din case de copii sau din plasament
familial, care nu realizează venituri;

b) Studenţi bolnavi aflaţi în evidenţele unităţilor medicale, dispensar studenţesc, care
suferă de una din afecţiunile prevăzute de HG nr. 588/1998, anexa 2, şi anume:
TBC, 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, handicap grav.
c)

Studenţii a căror familie nu a realizat, pe ultimele trei luni până la momentul
depunerii cererii pentru obţinerea bursei, un venit mediu lunar net, pe membru de
familie, mai mare decât cuantumul salariului minim brut pe economie.

Art. 17 Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social:

(1) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de ambii părinţi
vor depune următoarele documente:
1. Cerere tip (Anexa 2), vizată de secretariatul facultăţii;

2. Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor; documente justificative privind
veniturile proprii, după caz:
a. Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
b. Adeverinţa de şomaj;

c. Adeverinţa de venit net;

9

Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

Regulament privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material şi social pentru studenţii de la
cursurile de zi

2016

d. Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete
obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
e. Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice
autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale).

(2) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de
copii, centre de plasament sau plasament familial vor depune următoarele
documente:
1. Cerere tip (Anexa 2), vizată de secretariatul facultăţii;

2. Documente justificative privind situaţia în care se află:

a. Adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de
plasament;

b. Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în
plasament familial.

3. Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, după caz:
a. Cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
b. Adeverinţă şomaj;

c. Adeverinţă de venit net.

(3) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii bolnavi (art. 16, al. b)
care solicită bursa vor depune următoarele documente:
1. Cerere tip (Anexa 2), vizată de secretariatul facultăţii;

2. Certificat medical eliberat de medicul specialist, vizat de dispensarul medical
studenţesc. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona în mod
obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate la art. 16,
pct. b;

3. Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei de ajutor social şi ale părinţilor acestora, după caz:
a. Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei,
indiferent de natura acesteia, pentru lunile care se iau în considerare;
b. Adeverinţă de şomaj.

4. Declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un
venit, în faţa notarului sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
5. Adeverinţă de venit net;

6. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se
completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare
pentru student şi fraţii acestuia;
7. Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile
nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului şi ale familiei (terenuri agricole, păduri, chirii, etc.), dacă este cazul;
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8. Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii
familiale, societăţi comerciale), dacă este cazul.

(4) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin din familii
ale căror venituri medii lunare nete pe membru de familie sunt mai mici
decât cuantumul venitului minim brut pe economie vor depune următoarele
documente:
1. Cerere tip (Anexa 2), vizată de secretariatul facultăţii;

2. Copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă
este cazul), ale celorlalţi membrii ai familiei (fraţi/surori minori ai
solicitantului), aflaţi în întreţinerea părinţilor;
3. Adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă
de învăţământ de stat;
4. Declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un
venit, în faţa notarului sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;

5. Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei de ajutor social şi ale părinţilor acestora, după caz:

a. Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei,
indiferent de natura acesteia, pentru lunile care se iau în considerare;

b. Adeverinţă de şomaj;

c. Adeverinţă de venit net.

6. Copie după certificatul de deces în cazul în care studentul este orfan de un
părinte, se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
7. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se
completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare
pentru student şi fraţii acestuia;
8. Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile
nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului şi ale familiei (terenuri agricole, păduri, chirii, etc.), dacă este cazul;

9. Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii
familiale, societăţi comerciale), dacă este cazul.

Art. 18 (1) Pentru stabilirea venitului mediu net pe membru de familie se iau în considerare
veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obţinute în
ţară sau în străinătate:

a. Veniturile nete salariale şi asimilate (indemnizaţii de însoţitor, drepturi de
autor, venituri din activităţi independente, etc.) obţinute de solicitantul bursei,
părinţii acestuia, soţul sau soţia (Legea nr. 571/2003, modificată şi actualizată);
b. Venituri obţinute din proprietăţi personale sau ale familiei: chirii, rente,
dobânzi, dividente, etc. (Legea nr. 571/2003, modificată şi actualizată);
c. Pensii indiferent de natura lor (Legea nr. 19/2000, modificată şi actualizată);
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d. Indemnizaţii de şomaj (Legea nr. 76/2002, modificată şi actualizată);

e. Venituri din activităţi agricole (Legea nr. 571/2003, modificată şi actualizată).

(2) Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare
veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din
ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul.
(3) Pentru stabilirea venitului mediu net pe membru de familie nu se iau în
considerare alocaţiile cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat:
a. Ajutorul social pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copii;

b. Pentru un solicitant aflat în plasament, veniturile familiilor la care sunt în
plasament;
c. Alocaţii ocazionale în caz de deces sau maternitate.

(4) Venitul mediu net se calculează cumulând toate veniturile nete obţinute de
membrii familiei pe cele trei luni. Suma se împarte la trei (numărul de luni) şi apoi
la numărul de membri ai familiei, (părinţi,fraţi elevi sau studenţi, preşcolari).

Art. 19 (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie pe proprie
răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii 1, din care să
reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri nedeclarate.
(2) Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea
burselor încasate necuvenit, răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

Art. 20 (1) Conform HG nr. 558/1998, anexa 2, art. 9, se pot acorda burse de ajutor social
ocazional, indiferent dacă studentul mai beneficiază de o altă categorie de burse,
astfel:

1) Bursa de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda:
studenţilor orfani, defavorizaţi din punct de vedere social, proveniţi din casele
de copii sau din plasament familial, a căror familie nu realizează, pe ultimele
trei luni, un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din
salariul minim pe economie. Această categorie de bursă de ajutor social
ocazional se poate acorda aceluiaşi student de două ori în decursul unui an
universitar. Cuantumul unei burse este egal cu cel al bursei sociale.
2) Bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei,
indiferent de venituri, sau studentului, a cărui soţie nu realizează alte venituri
decât bursele, constă dintr-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru
procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Bursa pentru naştere şi lăuzie
se acordă doar studentei aflate în această situaţie. În cazul studentului a cărui
soţie a născut, se acordă doar bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului
nou născut. Această categorie de bursă de ajutor social ocazional se acordă o

1 Legea 286/2009 privind Codul Penal, cu completări şi modificări ulterioare: “Art. 326 Declararea necorespunzătoare
a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară
activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendă.”
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singură dată la naşterea copilului. Cuantumul unei burse este egal cu al bursei
sociale.

3) Bursă de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru
decesul unui membru al familiei studentului căsătorit (soţ, soţie, copil) cu
soţie/soţ care nu realizează venituri sau în cazul decesului studentului
necăsătorit, familiei acestuia. Suma care se atribuie în caz de deces este
stabilită de către Consiliul de Administraţie.
4) Cererile pentru acordarea de burse de ajutor social ocazional, însoţite de actele
doveditoare, se vor depune la secretariatul facultăţii, urmând a fi înaintate spre
aprobare conducerii universităţii;

Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 21 Eventualele adaptări ale prezentului regulament, la specificul facultăţilor, vor lua forma
unor amendamente, care vor fi aprobate ca şi regulamentul însuşi, de către Senat.
Art. 22 Orice modificare adusă prezentului Regulament, intră în vigoare la începutul
următorului an universitar.
Art. 23 Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 24 Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului Universităţii “Petru Maior” din
Tîrgu-Mureş din data de 10.07.2012, modificat şi completat în şedinţa Senatului din
29.05.2013, 10.12.2014 şi 23.03.2016.
PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
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ANEXA 1
Grila de punctaj utilizată la acordarea bursei de performanţă pentru programele de
licenţă, respectiv a bursei de merit la programele de masterat,
la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
1.

2.

Rezultate la învăţătură
Punctajul pentru rezultate la învăţătură se va calcula în raport cu media obţinută cuprinsă
între 9,50 şi 10,00 pentru bursa de performanţă la programele de licenţă, respectiv 9,80
şi 10,00 pentru bursa de merit la programele de masterat.
Pentru media 10,00 candidatul va obţine
- 40 puncte

Cercetare ştiinţifică
Membru în contracte de cercetare naţională sau internaţională - 7 puncte/contract pe
an
Premii obţinute în sesiuni de comunicări ştiinţifice:
• Premiul I
- 6 puncte
• Premiul II
- 4 puncte
• Premiul III sau Menţiune
- 2 puncte
• Participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu lucrare
- 1 punct
Publicare de articole şi/sau cărţi de specialitate

3.

4.

5.

Activitate organizatorică
Organizarea de proiecte/evenimente în UPM:
• Coordonator
• Membru

articol

- 5 puncte/proiect
- 3 puncte/proiect

Activitate culturală
Participări la evenimente culturale ca reprezentant al UPM, cel puţin la nivelul
Centrului Universitar
• Premiu obţinut
- 5 puncte/premiu
• Participare
- 3 puncte/participare
Activitate culturală
Participări la evenimente sportive ca reprezentant al UPM, cel puţin la nivelul Centrului
Universitar
•
•
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- 10 puncte/
/carte

Premiu obţinut
Participare

- 5 puncte/premiu
- 3 puncte/participare

Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obţinute la cele 5 criterii de acordare a
bursei, aceasta fiind atribuită candidatului care va cumula punctajul cel mai mare pentru
întreaga activitate depusă.
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ANEXA 2

Către,

APROBAT/RESPINS
În şedinţa Comisiei de burse din
____________________________________

Decanatul Facultăţii

, student (ă) în anul
Subsemnatul (a)
_______
, CNP
___________
, prin prezenta, vă rog
la specializarea
a-mi aproba obţinerea bursei de ajutor social pentru semestrul ____, anul universitar
având în vedere situaţia financiară a familiei după cum urmează:
DECLARAŢIE DE VENITURI

Pentru determinarea veniturilor în vederea obţinerii bursei de ajutor social conform prevederilor HG
588/1988, declar veniturile obţinute în familie:
lunile:

Venituri nete totale

lei
lei
lei
lei

Salarii nete totale
Pensii
Alte ajutoare primite de la stat
Venituri din spaţii proprii închiriate
Venituri din asociere la societăţi cu capital
privat (inclusiv dividente)
Venituri din agricultură
Alte venituri realizate în familie

lei
lei
lei

lei

TOTAL VENITURI NETE

Numărul membrilor din familie
(din care aflate în întreţinere)

Numărul elevilor
Numărul studenţilor
Numărul copiilor preşcolari
Numărul altor membrii ai familiei aflaţi în
întreţinere legală

______

Venit net membru de familie
Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele acte :

lei

Declar pe proprie răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că nedeclararea
veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate
şi suportarea consecinţelor legale.
Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş virează bursele în conturile
personale de card (cu menţiunea”student UPM”) deschise la _____________________________________________________.
Data,

15

Semnătura de verificare
Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş

Semnătura studentului,

Regulament privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material şi social pentru studenţii de la
cursurile de zi

2016

ANEXA 3

Graficul desfăşurării procedurii de acordare a burselor la
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

1. Depunerea dosarelor pentru obţinerea bursei
sociale

- în termen de 25 de zile de la
începerea semestrului

3. Afişarea, la avizierele facultăţilor, a listelor
privind studenţii care au obţinut bursa de
performanţă, de merit, de studiu sau de ajutor
social

- în termen de 5 zile de la
expirarea termenului pentru
depunerea dosarelor

5. Afişarea rezultatelor contestaţiilor

- în termen de 3 zile de la
expirarea
termenului
de
depunere a contestaţiilor

2. Depunerea dosarelor pentru obţinerea bursei de
performanţă la programele de licenţă, respectiv
a bursei de merit la programele de masterat

4. Contestaţii privind repartizarea burselor

6. Afişarea listelor privind beneficiarii burselor
7. Transmiterea listelor cu beneficiarii burselor la
Serviciul Financiar-Contabil
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- în termen de 25 de zile de la
începerea anului universitar

- în termen de 3 zile de la
afişarea listelor

- a doua zi după afişarea
rezultatelor contestaţiilor

