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REGULAMENT 

de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, 
cursuri de zi (studii de licenţă, studii de masterat) 

an universitar 2011-2012 
 
 

I.  Dispoziţii generale 
 

Art.1.  Acest regulament se aplică următoarelor categorii de studenţi:  
a)  Studenţi admişi în anul I, la studiile universitare de licenţă;  
b)  Studenţi din anii II, III, IV, V şi VI, la studiile universitare de licenţă;  

           c)  Studenţi de la studiile universitare de masterat. 
Art.2.   Beneficiarii burselor acordate de Universitatea din Oradea, sunt studenţii Universităţii din Oradea, la 
învăţământul universitar nivel licenţă şi master, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat sau cu taxă. 
Art.3.  Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a 
studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform 
legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate 
precum şi accesul la burse obţinute din alte surse.   
Art.4.  (1) a. Condiţia minimală de acordare a bursei de către Universitatea din Oradea este îndeplinirea de 
către student a criteriilor de înscriere în anul universitar următor. Alte condiţii / criterii pot fi stabilite prin 
hotărâri ale Consiliului Facultăţii.  

      b. Criteriile pentru acordarea burselor de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale 
se stabilesc de către acestea. 
      c. Pentru studenţii care au avut Bursă Socrates/Erasmus un semestru se vor lua în calcul, pe baza 

foii matricole şi a echivalării examenelor promovate, minimul de 30 de credite obţinute la disciplinele 
obligatorii şi opţionale.   

(2) Fac excepţie de la această prevedere studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român, cărora li 
se acordă bursă pe un an universitar, în condiţiile promovării anului universitar anterior, obţinând minim 30 
de credite/ an, dar nu mai mult decât perioada de studiu legală prevăzută pentru programul de studiu 
respectiv. 
Art.5.  Bursele se acordă studenţilor din învăţământul de stat în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 
În cazul burselor de ajutor social se va ţine cont de situaţia materială a studentului şi a familiei lui.  
Art.6.  Studenţii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe un număr de ani egal cu durata de şcolarizare 
specifică formei de învăţământ. Studenţii care au întrerupt studiile din motive întemeiate pot beneficia de 
bursă în baza rezultatelor obţinute pe semestrul de dinaintea întreruperii. 
Art.7.  Studenţii Universităţii din Oradea  pot  beneficia  de  burse  dacă  urmează  cursurile  unui  an  de  
studiu superior celui urmat în anul universitar anterior. 
 Un student poate beneficia într-un semestru doar de o categorie de bursă (de merit, de studiu, de 
ajutor social), cu excepţia burselor de performanţă, rurale, burse sociale ocazionale (de îmbrăcăminte, 
maternitate sau în caz de deces), care pot fi cumulate cu alte tipuri de burse obţinute de către student. 
 Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior de stat precum şi studenţii transferaţi 
de la învăţământul cu frecvenţă redusă sau ID, la învăţământ de zi, pot beneficia de bursă începând cu 
semestrul următor transferului, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de acordare a burselor. 
Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare sau studenţii reînmatriculaţi pot 
beneficia de bursă de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu 
depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să 
beneficieze de bursă.  
Art.8.  (1) Fondul de burse provenit din alocaţie bugetară se repartizează pe facultăţi, în raport cu numărul 
studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursuri de zi, în regim bugetat. Fondul de burse poate fi 
completat din veniturile proprii ale universităţii cu o sumă cel mult egală cu subvenţia pentru burse 
acordate de minister pe student bugetat pentru fiecare student şcolarizat în regim cu taxă. Cuantumul 
suplimentării fondului de burse din venituri proprii va fi ap robat anual de Senat la propunerea 
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Comisiei de buget finanţe. 
(2) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul acestora, astfel:   

• 5% - fond pentru burse de merit;   
• 70-75% - fond pentru burse de studiu;   
• 20-25% - fond pentru burse de ajutor social.   

      Facultăţile pot modifica această distribuţie în interiorul alocării de care dispun, prin hotărârea Consiliului 
Facultăţii. Se pot acorda burse parțiale în cazul în care facultățile dispun de fond după repartizare, 
cuantumul acestor burse se stabilețte în funcție de fondul rămas ți nerepartizat.  
Art.9.  Fondul de burse alocat facultăţilor conform Legii 1/ 2010 este de 20% din valoarea taxelor de 
şcolarizare în valută şi este repartizat pe facultăţi în funcţie de numărul studenţilor cu taxă, licenţă şi 
masterat, cursuri de zi. Din aceste fonduri pot fi acordate burse de studiu studenţilor români şi străini în 
ordinea descrescătoare a mediilor. 
Art.10. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat, 
pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al 
semestrelor în care beneficiază de bursă  să nu depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală 
de şcolarizare la specializarea de la care urmează  să beneficieze de bursă.   

(2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan două 
sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de 
către facultatea (specializarea) din instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de regulă 
cea la care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original.  

(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile art. 10  (2) o are 
Comisia de acordare a burselor pe facultate. 

 
II.  Categorii de burse 

 
Art.11. (1) Bursele de merit se acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură  în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute 
în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa.   

(2) Media generală se calculează prin ponderarea notelor obţinute cu raportul dintre numărul de 
credite aferent fiecărei discipline şi numărul de credite total al semestrului în cauză.   

(3) În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit structurii meniului 
ales pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele 
pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a bursei.   

(4) În cazul în care studentul realizează peste 30 de credite, cu respectarea condiţiei de obţinere, iar 
creditele suplimentare se referă la discipline prevăzute pentru semestrele următoare, acestea vor fi reportate 
la calculul mediei generale a semestrului în care sunt programate disciplinele respective, potrivit planului de 
învăţământ.  

(5) Evaluarea şi creditele unei discipline se iau în calculul mediei o singură dată, pentru un singur 
semestru.  
            (6) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare 
în ordinea următoare:  

-  media pe semestrul precedent;   
- publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii 
ştiinţifice în semestrul precedent; 
-  nota obţinută la materia cu cele mai multe credite. Dacă egalitatea persistă se va lua în considerare 
următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea 
departajării. In situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în 
considerare toate aceste materii;  
-  notele obţinute la materiile facultative.  

Art.12. (1) Bursele de studiu se acordă în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în cadrul 
specializărilor, liniilor şi anilor de studii după atribuirea burselor de merit, în ordinea descrescătoare a 
mediilor generale (examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de 
examene premergătoare semestrului în care solicită bursa. 
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(2) Numărul studenţilor dintr-o facultate, specializare şi an, care beneficiază de bursă de studiu, se 
calculează ca raport între fondul de bursă alocat în acest scop şi cuantumul bursei. 

(3) Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă, respectiv master) criteriul de atribuire a 
bursei de studiu este media obţinută la concursul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de 
admitere, pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare se consideră admişi cu media 10,00. 

(4) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie, departajarea se face pe baza 
criteriilor suplimentare stabilite şi utilizate la concursul de admitere. 

(5) Media minimă de acordare a bursei de studiu se stabileşte, pe programe de studii, prin hotărâre 
a Consiliului Facultăţii. 

(6) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate 
  în considerare în ordinea următoare: 

- media pe semestrul precedent; 
-  nota obţinută la materia cu cele mai multe credite. Dacă egalitatea persistă se va lua în 
considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până 
la realizarea departajării. In situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, 
se vor lua în considerare toate aceste materii; 
- notele obţinute la materiile facultative. 
- dacă egalitatea persistă şi acum, nu se recurge la departajarea pe baza mediilor sau notelor de la 

materiile cu cele mai multe credite, din urmă cu două semestre faţă de perioada în care studentul 
concurează pentru bursă. 

Art.13. (1) Bursele de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediu rural se pot acorda studenţilor din 
instituţiile de învăţământ superior acreditate, cursuri de zi, care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) Au domiciliul în mediul rural; 
b) Nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursă rurală şi nu repetă nici un an 

universitar; 
c) Se obligă prin contract, ca după terminarea studiilor universitare să profeseze în învăţământul 

din mediul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, o perioadă egală cu durata pentru 
care au primit bursă rurală. 

(2) Beneficiarul bursei rurale se obligă prin angajament de plată să restituie sumele primite cu titlu de 
bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate prin contract. 
(3) Bursa rurală se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la 
alin.(1) lit.(b). 
(4) Bursa rurală se acordă pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de vacanţă. 
Cuantumul bursei rurale este stabilit prin Ordin al MECTS. 

Art.14. (1)Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru 
universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar).   

 (2) Nivelul bursei de ajutor social cu caracter permanent nu poate fi mai mic de 50% din cuantumul 
bursei de studiu şi nu poate depăşi cuantumul bursei de studiu.  

 (3) Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii 
de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate 
stabilită mai jos:  

a) orfani de ambii părinți ți centrul de plasament; 
b) orfani de un părinte; 
c) cazurile medicale (Anexa 2 la H.G. 558/1998, art.8c): studenți bolnavi TBC, care se află în 

evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, 
insuficiență renală cronică, astmă bronțic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă 
sau reumatism articular; 

d) studenții a căror familie nu a realizat nici un venit în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii 
cererii; 

e) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un 
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.   

(4)  în cazul studenţilor căsătoriţi, familia se consideră de sine stătătoare fiind formată din soţ,  soţie  
şi  copii.  La  stabilirea  venitului  pe  membru  de  familie  se  iau  in  calcul  toate veniturile realizate de 



4 

 

aceştia . 
            (5) Se acordă bursa socială şi studenţilor integralişti din instituţiile de învăţământ superior de stat 
care atestă calitatea lor ori a unuia din părinţi de luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989 sau de  Erou  martir  cu  una  din  menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte 
deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României. 
Art. 15. Documente justificative pentru ob�inerea bursei sociale, după caz: 

- Declara�ie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student 
(Anexa 1); 

- Adeverin�a de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate 
în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială; 

- Adeverin�ă de venit, de la locul de muncă al părin�ilor sau sus�inătorilor legali care au 
calitatea de salaria�i, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care 
se depune solicitarea pentru bursa socială; 

- Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru 
bursa socială (pensie de vechime, pensie de urma�, pensie de boală etc.) ; 

- Cupoane indemniza�ie �omaj, indemniza�ie de cre�terea copilului, etc. 
- Adeverin�ă de venit de la finan�e; 
- Adeverin�ă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete ob�inute din 

activită�i agricole; 
- Declara�ie notarială a părin�ilor �i a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un 

venit în �ară sau străinătate; 
- Adeverin�ă de la centrul de plasament 
- Copie după certificatul/certificatele de deces ale părin�ilor; 
- Copie sentin�ă de divor�; 
- Adeverin�ă medicală de la medic specialist, vizată de medicul universită�ii; 
- Adeverin�ă de elev/student al/ale fra�ilor/surorilor afla�i în grija părin�ilor/copii certificate de 

na�tere pentru pre�colari; 
- Orice act care justifică situa�ia socială a studentului. 

Art.16. Pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  depun actele justificative  menționate la art.15,  în  
termen  de  15  zile  de  la  începerea  semestrelor, la secretariatele facultăţilor / departamentelor. 
 Art.17. În conformitate cu reglementările în vigoare se pot acorda şi alte burse sociale după cum urmează: 

- Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă, 
stabilite de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, 
astfel: 
- Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, 
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din centrele de plasament 
sau case de tip familial, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe 
membru de familie mai mare decât 75% din salariul mediu pe economie. Se poate acorda aceluiaşi 
student de 2 ori în decursul unui an universitar. 
Nivelul minim al burselor sociale ocazionale de îmbrăcăminte este aprobat de Senatul Universităţii 

din Oradea, la începutul fiecărui an universitar. 
Art. 18. Pentru obţinerea unei burse de ajutor social ocazional studenţii vor depune cerere şi acte 
justificative la secretariatul prorectorului responsabil cu probleme sociale şi studenţi în termen de 15 zile 
de la data anunţării acordării acestei categorii de bursă. 
Art.19. Documente justificative pentru obţinerea bursei  de ajutor social ocazional, după caz: 

- Declara�ie de venituri care va fi completată individual, pe propria răspundere, de către student 
(Anexa 1); 

- Adeverin�ă de student; 
- Adeverin�a de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate 

în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa socială; 
- Adeverin�ă de venit, de la locul de muncă al părin�ilor sau sus�inătorilor legali care au 

calitatea de salaria�i, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care 
se depune solicitarea pentru bursa socială; 

- Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru 
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bursa socială; 
- Cupoane indemniza�ie �omaj, indemniza�ie de cre�terea copilului, etc. 
- Adeverin�ă de venit de la finan�e; 
- Adeverin�ă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete ob�inute din 

activită�i agricole; 
- Declara�ie notarială a părin�ilor �i a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un 

venit în �ară sau străinătate; 
- Adeverin�ă de la centrul de plasament; 
- Copie după certificatul/certificatele de deces ale părin�ilor; 
- Copie sentin�ă de divor�; 
- Adeverin�ă medicală de la medic specialist vizată de medicul universită�ii; 
- Adeverin�ă de elev/student al/ale fra�ilor/surorilor afla�i în grija părin�ilor, copii certificate de 

na�tere pentru pre�colari; 
- Orice act care justifică situa�ia socială a studentului. 

Art.20. Categoria de bursă de la Art.17 se acordă o dată pe semestru. Se poate acorda aceluiaşi student de 2 
ori în decursul unui an universitar. Numărul de burse acordat este 10. 
Art. 21. Bursă de performanţă se atribuie din fonduri proprii, studenţilor începând cu anul al II lea de 
studii (licenţă, masterat) pentru un an universitar. Universitatea din Oradea acordă anual 10 burse de 
performanţă.  
Art. 22. Dosarele pentru obţinerea bursei de performanţă se depun la secretariatul prorectorului responsabil 
cu probleme sociale şi studenţi şi vor cuprinde documente care să justifice solicitarea. 
Art. 23. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă:  
 - cerere tip (Anexa 3); 
 -diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiin ţifice la o manifestare 
naţională/internaţională; 
 - articol/studiu publicat într-o revistă ştiin ţifică; 
 - diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.; 
 - diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau 
sportivă; 

- adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două 
semestre; 
 - adeverinţă de student. 
 
Art. 24. Criterii pentru acordarea bursei de performanţă 

A. Performanţe  ştiin ţifice:  
Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.  
Participare la sesiuni  tiintifice: locale-5 puncte; nationale-7 puncte; internationale-10 puncte.  
Participare la concursuri cu obtinerea de premii: nationale-7 puncte; internationale-10 puncte. Participarea  
în  echipe  de  cercetare/programe/contracte:  nationale - 4  puncte;  internationale-7 puncte.  

 
B. Performanţe cultural-artistice:   

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.  
Participare la sesiuni  stiintifice: locale-5 puncte; nationale -7 puncte; internationale -10 puncte. Participare 
la concursuri cu obtinerea de premii: nationale -7 puncte; internationale -10 puncte.  
Sustinerea unor concerte/recitaluri sub egida unor organisme/institutii recunoscute: nationale-  
4 puncte; internationale-7 puncte.  

C.  Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universit ăţii 
din Oradea: 

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.  
Participare la sesiuni  stiintifice: locale-3 puncte; nationale-5 puncte.  
Participare la concursuri cu obtinerea de premii: nationale-5 puncte; internationale-7 puncte.  
Participarea la campionate: europene-5 puncte; mondiale-10 puncte; olimpice-15 puncte.  
Art.25. Bursă ocazională pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiin ţifice, cultural-
artistice şi sportive. 
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Art.26. Dosarele pentru obţinerea bursei ocazionale prevăzută la Art.25 se depun la secretariatul 
prorectorului responsabil cu probleme sociale şi studenţi şi vor cuprinde documente care să justifice 
solicitarea. 
Art.27. Documente justificative pentru obţinerea bursei ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la 
manifestări ştiin ţifice, cultural-artistice şi sportive: 

- cerere tip (Anexa 3); 
 -diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiin ţifice la o manifestare 
naţională/internaţională; 
 - articol/studiu publicat într-o revistă ştiin ţifică; 
 - diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.; 
 - diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau 
sportivă; 
 - adeverinţă de participare în echipe de cercetare/programe/contracte naţionale/internaţionale; 
 - adeverinţă de student. 
Art.28. Pentru obţinerea unei burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări 
ştiin ţifice, cultural-artistice şi sportive studenţii vor depune cerere şi acte justificative la secretariatul 
prorectorului responsabil cu probleme sociale şi studenţi în termen de 15 zile de la data anunţării 
acordării acestei categorii de bursă. 
Art.29. Rezultatele obţinute la manifestări ştiin ţifice, cultural-artistice şi sportive trebuie să fie aferente 
semestrului în care se acordă bursa. Se poate acorda aceluiaşi student de 2 ori în decursul unui an 
universitar. Numărul de burse acordat este 10. În cazul în care în primul semestru nu pot fi oferite toate 
cele 10 burse, numărul celor nearondate va fi transferat în semestrul 2. 
Art.30. Studenţii  pot  contesta,  în  scris,  hotărârea  Comisiei  de  atribuire  a  burselor în termen de 3 zile 
lucrătoare de la afişarea acestora. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia  de  atribuire  a  burselor în  
termen  de  cel  mult  10  zile  de  la depunerea contestaţiei.  
Art.31. Bursele  nu  se  atribuie  pe  perioada  cât  studenţii  sunt  plecaţi  în  străinătate,  cu  excepţia celor 
care participă la programe europene, care prevăd acest lucru.  
Art. 32 Bursele de merit, de studiu �i de ajutor social se atribuie beneficiarilor, pe durata unui 
semestru universitar (cursuri, sesiuni de examene, activită�i practice, examene de 
licen�ă/diserta�ie/absolvire) în conformitate cu planul de învă�ământ, mai pu�in pe perioada 
vacan�elor.  
Bursele se atribuie �i pe perioada vacan�elor dacă studen�ii bursieri sunt orfani, dacă provin din 
case de copii sau din plasament familial ori dacă prezintă una din bolile men�ionate în Anexa 2 H.G. 
558/1998. 
Bursierii care pe parcursul semestrului li se atribuie bursa de studiu sau merit �i sunt orfani, provin 
din case de copii, plasament familial sau sunt bolnavi, pe perioada vacan�ei de vară primesc bursa în 
cuantum egal cu bursa socială.  
 

III.  Comisiile de atribuire a burselor 
 

Art.33. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor,  la nivel de facultate:  
A. Componenţă: Preşedinte: decan sau prodecan/responsabil cu probleme sociale şi studenţi 

                                    Membri: - studenţii din Consiliul Facultăţii 
                    - studentul/studenţii membri ai Senatului Universităţii 
                    - secretarul şef al facultăţii 

B. Atribu ţii: 
1. Respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de Universitate;  

            2. Repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare şi an de studii;  
            3. Analizarea documentelor din dosarele depuse; 
            4. Întocmirea listelor cu bursieri, pe categorii de burse; 
            5. Redactarea procesului-verbal privind analiza, evaluarea şi atribuirea burselor şi semnarea acestuia 
de către toţi membrii comisiei;  
            6. Verificarea încadrării în fondurile alocate; 
            7. Identificarea altor surse de finanţare a burselor;  
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            8.  Analizarea şi rezolvarea contestaţiilor;  
            9. Verificarea îndeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către persoanele 
responsabile cu acestea.  
Art.34. a. Preşedintele Comisiei de atribuire a burselor la nivel de facultate sau persoana desemnată în scris 
de către acesta are responsabilitatea instruirii persoanelor desemnate să primească dosarele pentru toate 
categoriile de burse şi a membrilor comisiei de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor. Instruirea 
trebuie să fie dovedită prin semnarea de luare la cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de acordare a 
burselor. 

 b. Preşedintele Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate are obligaţia de a afişa Lista cu 
studenţii bursieri însoţită de Situaţia fondului de burse repartizat facultăţii, a cuantumului burselor 
respectiv a Rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. 
Art. 35. Secretariatele facultăţilor  vor fi responsabile de: 
               1. Respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de Universitate; 

   2. Primirea dosarelor pentru toate categoriile de bursă exceptând cele de performanţă; 
               3. Verificarea ți avizarea documentelor primite;  

   4. Transmiterea centralizatoarelor pentru toate categoriile de burse către comisia de atribuire a 
burselor la nivel de Universitate; 

               5. Prelucrarea datelor primite de la comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor;  
               6. Redactarea listelor cu bursele alocate, pe fiecare categorie. Listele vor cuprinde: numele şi 
prenumele studentului, specializarea, anul de studii, forma de finanțare, codul numeric personal. 

    7. Primirea contestaţiilor; 
                8. Transmiterea contestaţiilor către comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor 
la nivel de facultate;  

   9. Redactarea rezoluţiilor contestaţiilor primite; 
   10. Afişarea rezoluţiilor contestaţiilor, cu notarea datei şi orei la care au fost afişate, inclusiv a celor 

transmise de la Comisia de burse pe universitate.  
Art .36.  Comisia de atribuire a burselor pe Universitate  

A. Componenţă: Preşedinte: prorector responsabil cu probleme sociale şi studenţi 
      Membri:  - studenţi membri ai Senatului Universităţii; 

                                                    - cadre didactice membri ai Comisiei Sociale a Senatului; 
                                                    - reprezentant al Direcţiei Economice. 

B. Atribu ţii: 
               1. Propune actualizarea Regulamentului Universităţii de atribuire a burselor în baza propunerilor 
făcute de către comunitatea academică, reglementare supusă şi modificărilor legislative referitoare la 
acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi. Aprobarea regulamentului se face prin 
Hotărâre de Senat;  
               2. Monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivelul Universităţii; 
               3. Monitorizează acordarea, de către comisiile aferente, a burselor de toate tipurile; 
               4. Analizează şi evaluează dosarele studenţilor care solicită bursă de performanţă; 
    5.Analizează şi evaluează dosarele studenţilor care solicită bursă ocazională pentru rezultate 
deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive sau bursă de ajutor social ocazional. 
               6. Identifică alte surse de finanţare a burselor;  
               7. Analizează şi rezolvă contestaţiile înaintate.  
  
        Bursele cuvenite studenților Universității din Oradea se plătesc prin virament bancar în conturile 
personale ale acestora deschise la băncile cu care instituția a încheiat convenții bancare. În cazuri 
excepționale, plata se va putea efectua ți în numerar titularului sau persoanei împuternicite, în baza unei 
solicitări aprobate de conducerea universității cu precizarea motivului privind lipsa contului bancar. 
        Alimentarea conturilor bancare studenților bursieri va efectua în perioada 25 - 30/31 a fiecărei luni de 
acordare. 
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IV.  Cuantumul burselor propus pentru anul universitar 2011-2012 

 
Categorie de bursă 

 
Cuantum 

 
Perioada de 

acordare 

 
Alocaţii  
bugetare 

 
Venituri 
proprii ale  
administraţiei 
centrale 

 
Venituri din 
taxe de 
şcolarizare în 
valută 

Bursă de 
performanţă 
ştiin ţifică, sportivă, 
cultural-artistic ă 

 

450 

 

An universitar 

  

x 

 

Bursa de merit 350 Semestrial (fără 
vacanţă) 

x   

Bursă de studiu 300 Semestrial(fără 
vacanţă) 

x x x 

 Bursă rural ă MECTS An universitar 
(fără vacanţă) 

MECTS   

Bursă de ajutor social 250 Semestrial x x  

Bursă de ajutor social 
ocazional pentru 
îmbrăcăminte 

 

250 

 
Cel mult de  

2 ori pe an univ. 

 

x 

 

x 

 

Bursă ocazională 
pentru 
rezultate deosebite 
obţinute la 
manifestări ştiin ţifice, 
cultural-artistice şi 
sportive 

 
 

450 

Cel mult de  
2 ori pe an univ. 

  

x 

 

 

 
 
 
Notă:  
Bursele de ajutor social ocazional şi bursele ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la 
manifestări ştiin ţifice, cultural-artistice şi sportive se plătesc din fondul general de burse şi nu din cel 
alocat facultăţilor.  
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Anexa nr.1 
 
UNIVERSITATEA  DIN ORADEA                                                                                    Avizat secretariat 
FACULTATEA DE ……………………………….   
Nr.____________/ ____________________                 

 
Către conducerea facultă�ii 

 
 Subsemnatul ___________________________________,student la specializarea ______________________________, 
anul de studiu ________, buget / taxă, CNP _________________________________, telefon _________________________ 

vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei burse__________________, pentru anul univ. ______________________, semestrul _____.  

Pentru determinarea veniturilor în vederea obţinerii drepturilor de bursă  _____________________________declar: 

D E C L A R A Ţ I E   D E  V E N I T U R I 

declara�ia de venit va fi completată individual, pe propria r ăspundere 

A. Venituri realizate: 
1. Salarii nete totale: 

Tata _________________________________________________________lei/lună 

Mama _______________________________________________________lei/lună 

Student ______________________________________________________lei/lun[ 

2. Pensii: 

Tata __________________________________________________________lei/lună 

Mama ________________________________________________________lei/lună 

De urmaț ______________________________________________________lei/lună. 

3. Alte ajutoare sau indemnizații primite de la stat           _____________________lei/lună 

4. Venituri obținute din activități autorizate sau proprietăți (chirii, persoane fizice autorizate, 

 asociații familiale, societăți comerciale, etc.)____________________________lei/lună 

5. Venituri din agricultură ____________________________________________lei/lună 

6. Alte venituri ____________________________________________________lei/lună 

TOTAL VENITURI _______________________________lei/lună 

B. Numărul persoanele aflate în întreţinere: 

- Numărul elevilor/studenţilor/copii preşcolari _____________ 

- Alte persoane aflate în întreţinerea familiei _______________ 

C. Venitul mediu pe membru de familie _________________________________lei/lună 

Pentru justificarea celor declarate anexez următoarele acte  _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Declar pe proprie răspundere sub sancțiunea Codului Penal privind falsul în declarații că: 

- familia mea nu a obținut în ultimele 3 luni alte venituri decât cele declarate; 

- datele menţionate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage 

pierderea calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. 

 

Oradea,  _____________                                        Semnătura _______________________    
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Anexa 2 

 

Structura de plată a burselor pentru anul universitar  2011/2012  

 

Semestrul  I 

− luna Octombrie 2011 – 29 zile (toate tipurile de burse) 

− luna Noiembrie 2011 – 30 zile (lună întreagă, toate tipurile de burse) 

− luna Decembrie 2011  – 23 zile: burse sociale-venit mic, burse merit, studiu (fără     
  orfani, caz medical, plasament, revoluţionari); 

 – 31 zile: burse orfani, caz medical, plasament, revoluţionari. 

 

  -  luna Ianuarie 2012    -  23 zile: burse sociale-venit mic, burse merit, studiu (fără orfani,    
   caz  medical, plasament, revoluţionari ); 

                     - 31 zile: burse orfani, caz medical, plasament, revoluţionari. 

 

-  luna Februarie 2012  - 17 zile burse sociale-venit mic, burse merit, studiu (fără orfani,    
   caz  medical, plasament, revoluţionari ); 

                     - 25 zile: burse orfani, caz medical, plasament, revoluţionari. 

 

 Semestrul II 

− luna Februarie 2012 – 3 zile; 

− luna Martie 2012 – 31 zile; 

− luna Aprilie 2012 – 30zile; 

− luna Mai 2012 – 31 zile; 

− luna Iunie 2012 – 30 zile; 

− din 02.07.2012 – Vacanta de vara + practica 
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Anexa 3  
 

              
 
 
 
 
 

Către Comisia de acordare a burselor din Universitatea Oradea 

 

 

 

 Subsemnatul _____________________________,student la facultatea 

____________________, specializarea______________________, anul de studiu________, 

buget / taxă, CNP_______________________________,telefon __________________ 

vă rog să-mi aprobaţi acordarea unei burse de performanță/ocazională pentru rezultate 

deosebite obținute la manifestări țtiințifice, cultural-artistice ți sportive, pentru anul 

universitar ______________________, semestrul _____.  

 Anexez prezentei cereri următoarele documente justificative: 

 

 

 

Data         Semnătura 


