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Hotărâre

nr. 48/11.04.2022

privind modificarea şi completarea Regulamentului de acordare a
burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 3 537/4.04.2022,
Luând în considerare avizele favorabile ale Comisiei pentru buget
Comisiei pentru regulamente
şi

şi

probleme juridice

şi

al Comisiei pentru

şi

patrimoniu,

activităţi

sociale

culturale studenţeşti,
În temeiul art. 133 şi art. 37 litera e) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai,

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai,
reunit în şedinţă online la data de 11 aprilie 2022,
hotărăste:
,

Art. I. Se

aprobă

modificarea

şi

completarea Regulamentului de acordare a

burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat după cum urmează:

1. În preambul, dispoziţiile privind Cadrul juridic se modifică şi va avea
următorul continut:
'
Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind acordarea
burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat înmatriculaţi la cursurile
cu frecvenţă la Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca:
■
Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011;
■
Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional
elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
■ Legea nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
■
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

• OM 4507/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor
premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale;
• OMEN nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din
învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
• Legea nr. 376/2004 privind bursele private.

2. Art. 1 alin. (4) se modifică siva
avea următorul continut:
,
,
(4) a. Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse
private, pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004 privind bursele private.
b. În acest caz responsabilitatea privind stabilirea criteriilor de acordare,
cuantumul şi numărul burselor, organizarea concursul pentru selectarea beneficiarilor,
semnarea contractelor de bursă şi plata burselor către studenţii beneficiari revine
respectivelor persoane fizice sau juridice.
c. UBB poate sprijini respectivele persoane fizice sau juridice, în baza unui acord
de parteneriat, în popularizarea ofertei de burse şi în co-organizarea concursului de
selecţie a beneficiarilor.
3. Art. 1 alin. (5) se modifică si va avea următorul continut:

•

•

(5) a. Personalităţile şi entităţile private pot acorda în parteneriat cu UBB, burse
care să le poarte numele, în baza unui contract de sponsorizare, încheiat conform Legii nr.
32/1994 privind sponsorizarea.
b. Criteriile de acordare, cuantumul şi numărul burselor sunt stabilite de către
finanţator în colaborare cu UBB, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
c. Organizarea concursului pentru selectarea beneficiarilor şi plata burselor sunt
gestionate de către UBB pe baza principiilor şi criteriilor stabilite în contractul de
sponsorizare. La nevoie pot fi stabilite proceduri referitoare la organizarea concursului la
nivelul consiliilor facultătilor - când bursele se adresează studentilor anumitor Facultăti,
'
'
'
sau la nivelul Consiliului de Administratie - când bursele se adresează studentilor tuturor
Facultăţilor din cadrul UBB.

.

.

art. 2 lit. a) subpunctul a.2 se introduce subpunctul a.3 şi va avea
următorul continut:
a.3. burse acordate pentru studenţii înmatriculaţi în programe de studii la forma
de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. 5
din prezentul Regulament din venituri proprii CFCIDFR.

4.

După

.

.

5. Art. 4 alin. (1) se modifică si va avea următorul continut:
,
(1) a. Condiţia de obţinere a unei burse acordate de către UBB sau de către
persoanele amintite la art. 1 alin. (4) lit. a), indiferent de categorie, este ca studentul să fie
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integralist, cu excepţia bursei de ajutor social cu caracter permanent. Studentul integralist
este studentul care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care
solicită bursă minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit celor
alese de student pentru semestrul precedent, prevăzute în contractul de studiu.
b. În cazul facultăţilor la care, pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite,
studentul va fi considerat «integralist» dacă obţine numărul minim de credite prevăzute
pentru acel semestru
c. În media ponderată nu se iau în calcul creditele aferente modulului de pregătire
pedagogică şi creditele aferente limbii străine, cu excepţia situaţiei în care, în cazul celei
din urmă, creditele aferente sunt incluse în totalul celor 30 de credite prevăzute în
planurile de învăţământ.

6. Art. 5 se modifică si va avea următorul continu:
'
'
(1) Bursele speciale acordate de către UBB sunt cele stabilite la art. 2 lit. a) din
prezentul Regulament.
(2) Cuantumul burselor speciale este mai mare decât cuantumul burselor de
performanţă.

(3) Bursele de speciale stabilite la art. 2 alin a.1. se atribuie pe durata a 12 luni
consecutive, începând cu anul II de studiu nivel licenţă şi începând cu anul I de studiu
nivel master. Bursierii din ultimul an de studiu al ciclurilor de licenţă sau de master
primesc bursă în ultimul semestru de studii al ciclului, respectiv până la susţinerea
examenului de finalizare a studiilor din prima sesiune prevăzută în structura anului
universitar în curs.
(4) Obţinerea burselor speciale nu este condiţionată de acordarea altei categorii de
burse.
(5) Pentru studenţii înmatriculaţi în programe de studii la forma de învăţământ la
distantă
la Distantă
' sau cu frecventă
, redusă, Centrul de Formare Continuă, Învătământ
,
, si
,

cu Frecvenţă Redusă (CFCIDFR) sau facultăţile care organizează programele menţionate
în prezentul alineat, pot acorda burse în condiţiile aprobate prin Hotărârea Consiliului de
Administratie nr. 8785 din 22 mai 2017 si Hotărârea Consiliului de Conducere al CFCIDFR
'

'

nr. 161 din 20 iunie 2017, respectiv condiţii care se constituie în Anexa nr. 4 a prezentului
Regulament.

7. Art. 8 alin. (5) se modifică şi va avea următorul conţinut:
(5) Cuantumul burselor este de 1000 de lei pentru bursele de performanţă, 700 de
lei pentru bursele de merit cu excepţia celei pentru studenţii înmatriculaţi la masteratul
didactic (a

cărui

cuantum este stabilit conform prevederilor legale), respectiv 580 de lei

pentru bursele sociale permanente. Cuantumul poate fi modificat ori de câte ori este
necesar prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului de Administraţie.
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8. Art. 9 alin. (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
(1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în
învăţământ

dintre

instituţii

de

superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una

instituţii. Studenţii

care

urmează

un al doilea program de studiu în cadrul UBB

(simultan sau succesiv), precum şi cei care urmează concomitent două programe de studii
în

instituţii

numărul

de învăţământ superior de stat diferite pot beneficia de burse cu

total al semestrelor în care

beneficiază

semestrelor prevăzut ca durată normală de
urmează să beneficieze de bursă.
9.
(9)
licenţă,

de

bursă să

şcolarizare

nu

condiţia

ca

depăşească numărul

la programul de studiu de la care

După

art. 9 alin. (8) se introduce alin. (9) şi va avea următorul conţinut:
Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de

pentru un singur program de master.

10. Art. 10 alin. (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:
(3) În cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit
structurii planului de învăţământ pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale
vor fi luate în calcul, pe

lângă

notele

şi

creditele disciplinelor obligatorii

şi opţionale

contractate conform art. 4 alin. (1) lit. a, b şi c, notele şi creditele disciplinelor facultative
asumate de către solicitant în contractul de studiu pentru respectivul semestru, doar la
solicitarea studentului.
11. Art. 10 alin. (6) lit. a) subpunctul 2. se modifică şi va avea următorul conţinut:
2. media pe semestrul/semestrele precedent/e (i.e. semestrul desfăşurat cu două
semestre înaintea celui în care se

solicită

bursa),

dacă

egalitatea

persistă,

considerare semestrul anterior. Acest criteriu se va aplica până la realizarea

se va lua în
departajării.

12. Art. 12 alin. (6) se modifică si
, va avea următorul continut:
,
(6) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie, departajarea se
face pe baza criteriilor stabilite la art. 10 alin. (6).
13. După art. 13 alin. (7) se introduce alin. (8) şi va avea următorul conţinut:
(8) Listele beneficiarilor de burse de ajutor social ocazional de maternitate şi de
deces se transmit către Comisia de burse pe universitate pentru aprobare în semestrul în
care se solicită bursa.
14. După art. 17 alin. (1) lit. n) se introduce lit. m) şi va avea următorul conţinut:
m. venituri impozabile obţinute din alte activităţi conform Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările
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ulterioare (venituri din cedarea

folosinţei

bunurilor, venituri din premii

proprietăţilor

şi

jocuri de noroc, veruturi din transferul

imobiliare din patrimoniul personal, etc.)

15. Art. 19 alin. (5) se modifică si va avea următorul continut:
'
'
(5) La începutul fiecărui an universitar Consiliul de Administraţie aprobă numărul

de burse speciale.
16. Art. 19 alin. (7) se modifică şi va avea următorul conţinut:
(7) Pentru atribuirea burselor speciale se constituie comisii. Constituirea comisiilor

de atribuire a burselor speciale pentru activitate sportivă şi cultural-artistică, procedurile
de lucru

şi atribuţiile

acestora sunt cele

prevăzute

de prezentul regulament. Rectorul va

numi prin dispoziţie, la începutul fiecărui an universitar, componenţa acestor comisii care
vor fi formate din specialişti în domeniu.
17. Art. 26 alin. (1) lit. a) se modifică siva
avea următorul continut:
'
,
a. Consiliul facultăţii aprobă anual, prin decizie de numire, comisia de analiză,
evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor care va fi transmisă secretarei Comisie de burse
pe universitate înainte de începerea procedurii de alocare a burselor Comisia de analiză,
evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită, în principiu, din: decanul sau
un prodecan al facultăţii, secretarul şef, administratorul şef, cancelarul studenţilor şi câte
un student senator sau consilier al fiecărei linii de studiu (a se vedea Anexa 2).
18. Art. 26 alin. (2) lit. a) pct. 16 se modifică şi va avea următorul conţinut:
16. transmiterea listelor cu bursieri, avizate de către Comisia de burse pe facultate
către comisia de burse pe universitate spre aprobare, conform modelelor transmise de către
aceasta;
19. Art. 26 alin. (3) pct. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:
2. elaborează şi monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor,
stabilit la nivelul Universităţii;
20. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:
COMISIA DE BURSE PE FACULTATE
PREŞEDINTE: 1. Decanul, sau prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti
MEMBRI: 2. Secretar şef facultate

3. Administrator şef facultate
4. Cancelarul studenţilor
5. Studentul senator sau consilier al fiecărei linii de studiu.
21. Anexa nr. 3 se introduce o categorie nouă de bursă cu următorul
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conţinut:

Bursă acordată

de la bugetul de stat pentru studenţii înmatriculaţi la masteratul
didactic, cuantumul - echivalent cu salariul net al unui profesor debutant (conf. art. 238
alin 4 din Legea nr. 1/2011), perioada de plată - 12 luni, sursa de finanţare - alocaţii
bugetare.
22. Anexa nr. 5 art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:
Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă:
studenţilor de la nivel licenţă (începând cu anul II) şi masteranzilor
(începând cu anul I);
pe perioada unui an academic, cu excepţia anilor terminali de la ciclul
licenţă respectiv master, care beneficiază de bursă până la susţinerea
licentei/
disertatiei;
'
,
numai o singură dată pe parcursul unui ciclu de studii, adică o singură
dată la nivel licenţă şi o singură dată la nivel master.
23. Anexa nr. 5 art. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut:
Procedura de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică se declanşează
prin întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă:
a) cererea de acordare a bursei semnată de către student;
b) descrierea proiectului de cercetare;
c) recomandarea coordonatorului ştiinţific al proiectului de cercetare incluzând în
textul ei şi o declaraţie de asumare a responsabilităţii îndrumării studentului în
cazul câştigării bursei. Coordonatorul ştiinţific trebuie să fie cadru didactic sau
cercetător şi să aibă o relaţie contractuală cu UBB, cel puţin în perioada de derulare
a bursei.
d) lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice in extenso prezentate de către
solicitant;
24. Anexa nr. 5 art. 6 se modifică şi va avea următorul conţinut:
Aplicaţiile se vor depune prin intermediul platformei electronice

burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/,
solicitanţilor.

Decanatul

verifică

(situaţia şcolară, cetăţenia, să

ciclu de studii etc.)

eligibilitatea

Susţinerea

didactice,

desemnată

se

un calendar care se

studenţilor,

comunică

conform prezentei

tuturor
hotărâri

nu mai fi beneficiat de acest tip de bursă în cadrul aceluiaşi

şi organizează

cercetare.

după

dedicată

desfăşoară

de Consiliul

o sesiune pentru
în

faţa

susţinerea publică

unei Comisii de evaluare,

Facultăţii, şi condusă

a proiectelor de

formată

din cadre

de prodecanul responsabil cu

cercetarea sau de un alt cadru didactic titular având cel puţin gradul de lector, numit de
Decan. Din comisia de evaluare nu pot face parte coordonatorii ştiinţifici ai aplicaţilor; se
va avea de asemenea în vedere evitarea conflictului de interese sau a altor
susceptibile

să

creeze îndoieli cu privire la integritate; cel
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puţin

situaţii

un reprezentant al

facultăţilor în CS-UBB
aplicaţiile

va face parte din comisiile de evaluare din Facultăţi care analizează

de burse şi rapoartele finale, evitându-se incompatibilităţile;

25. Anexa nr. 5 art. 7 se modifică siva avea următorul continut:
'
'
După susţinerea proiectului şi examinarea dosarului de concurs, Comisia de

evaluare stabileşte, pe baza unor criterii proprii făcute publice la deschiderea competiţiei,
clasamentul
facultăţii.

solicitanţilor

Criteriile proprii trebuie

principalele clasamente
Candidaţii

specifica

cu punctajul

corespunzător,

să corespundă

internaţionale

ale

pe care îl

comunică

Decanatului

cu unele dintre cele utilizate în

universităţilor

(ex. ARWU, QS, THE, URAP).

vor primi note de la 1 la 10; acolo unde notele sunt identice, comisiile vor

după

ce criterii s-a

explicit (specificându-se
contribuţiile

făcut

departajarea. Criteriile de notare vor include în mod

măsura procentuală

în care ele

contează

anterioare documentabile ale candidatului, detaliate pe

capitol de carte, articol în
alte baze de date

revistă indexată

internaţionale,

Web of Science, articol în

prezentare

orală

sau poster la

finală)

la nota
secţiuni:

carte,

revistă indexată
conferinţe,

în

premii.

Punctajele acordate pentru o publicaţie trebuie să fie de cel puţin 5 ori mai mari decât cele
acordate pentru prezentările la conferinţe (se va ţine cont de numărul de autori).
26. Anexa nr. 5 art. 9 se modifică si
, va avea următorul continut:
,
CS-UBB verifică aplicarea procedurilor de ierarhizare a propunerilor primite de la
facultăţi şi stabileşte numărul de burse speciale pentru activitatea ştiinţifică pe domenii în
funcţie de criteriile de selecţie utilizate de facultăţi prin raportare la cele din clasamentele
'
internaţionale ale universităţilor, calitatea propunerilor şi numărul de solicitări.
Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal, semnat de către preşedintele
CS-UBB şi transmis Consiliului de Administraţie, împreună cu lista candidaţilor selectaţi.
27. Anexa nr. 5 art. 10 se modifică siva
avea următorul continut:
,
,
Beneficiarul unei burse speciale pentru activitatea ştiinţifică semnează un contract

de

finanţare

Facultătile
,

valabil pe perioada anului universitar în care s-a înscris în

transmit

către

CMCS contractele semnate de

către

competiţie.

studenti' si
coordonatorii
'

stiintifici.
'

'

28. Anexa nr. 5 art. 15 se modifică si
, va avea următorul continut:
,
Susţine cel puţin o prezentare a rezultatelor cercetării care a constituit subiectul
bursei, în cadrul Colegiului Virtual Next Generation. La susţinerea prezentărilor
studenţilor bursieri, este obligatorie prezenţa mentorilor acestora.
29. Anexa nr. 5 art. 17 se

modifică şi

va avea următorul conţinut:
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La încheierea perioadei de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică,
beneficiarul întocmeşte şi încarcă în platformă dosarul de finalizare a bursei speciale
pentru activitatea ştiinţifică care va conţine raportul ştiinţific final (format liber) vizat de
coordonatorul ştiinţific. La acest raport vor fi anexate toate materialele care reprezintă
valorificarea rezultatelor stiintifice
obtinute.
,
,
,
30. Anexa nr. 5 art. 18 se modifică si
, va avea următorul continut:
,
Decanatele facultăţilor întrunesc comisiile de evaluare care analizează dosarele de
finalizare a burselor speciale pentru activitatea
consemnează

către

obţinute

care

confirmă

respectarea

Centrul pentru Managementul

evaluare sunt semnate de
validării

Concluziile comisiei se

într-un proces verbal al sesiunii de evaluare în care vor fi

explicit rezultatele
transmis

ştiinţifică.

către

obligaţiilor

Cercetării Ştiinţifice.

menţionate

contractuale

şi

este

Procesele verbale de

membrii comisiei de evaluare, iar rapoartele sunt supuse

CS-UBB.

31. La Anexa nr. 5 după art. 18 se introduce art. 19 se modifică şi va avea
următorul continut:
,
Comisia din facultate stabileşte dacă au fost îndeplinite obligaţiile contractuale. În
cazul în care nu au fost îndeplinite obligaţiile contractuale, comisia poate propune o
perioadă de prelungire, în cazuri justificate, care va fi supusă avizării CS-UBB.
32. Anexa nr. 5 art. 20 devine art. 21 siva
avea următorul continut:
,
,
În cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin contract, beneficiarul este obligat
să returneze sumele încasate ca bursă specială pentru activitatea ştiinţifică, iar
coordonatorul ştiinţific nu va mai putea activa ca mentor pentru o propunere de bursă de
acelaşi tip, pentru următorii trei ani.
33. Anexa nr. 6 art. 2 se modifică siva
avea următorul continut:
,
,
Bursa de creatie cultural-artistică se acordă:
'
studenţilor de la nivel licenţă (începând cu anul II) şi masteranzilor
(începând cu anul I);
pentru un semestru, cu excepţia anilor terminali de la ciclul licenţă
respectiv master care beneficiază de bursă până la susţinerea
examenului de finalizare a studiilor din prima sesiune prevăzută în
structura anului universitar în curs.
numai o singură dată pe parcursul unui ciclu de studii, adică o singură
dată la nivel licenţă şi o singură dată la nivel master.
34. Anexa nr. 6 art. 4 se modifică şi va avea următorul conţinut:
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Procedura de acordare a bursei de creaţie cultural-artistică se declanşează prin
întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă:
a. cererea de acordare a bursei;
b. descrierea proiectului cultural-artistic care se va constitui într-un produs
cultural sau artistic (livrabil) redactat în limba română;
c. recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului de creaţie culturalartistică;

d. un CV al candidatului care să includă informaţii relevante cu privire la
activitatea de creaţie cultural-artistică anterioară.
e. copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile,
manifestările sau festivalurile cultural-artistice la care a participat.
35. Anxea nr. 6 art. 5 se modifică siva
avea următorul continut:
,
,
Dosarele se depun la facultate la o dată care se comunică solicitanţilor în
Calendarul de desfăşurare a procedeului de acordare a burselor pentru semestrul
respectiv.
Secretariatele facultăţilor înaintează Comisiei de evaluare a proiectelor de creaţie culturalartistică

dosarele

dosarele

candidaţilor împreună

şi stabileşte

cu lista

studenţilor

eligibili. Comisia

analizează

clasamentul final pe care îl transmite facultăţilor pentru a fi

afişat.

36. Anexele nr. 9 şi nr. 10 se elimină.
37. Anexa nr. 11 devine anexa nr. 9 în urma renumerotării iar pct. 8 din cadrul
anexei se modifică si
, va avea următorul continut:
,
8. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte
veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea
unor activităţi autorizate, în
înaintea prezentării acestora.

condiţiile prevăzute

Art. II. Regulamentul, cu
hotărâre

de lege, eliberate cu cel mult 30 zile

modificările şi completările

va fi republicat, textele primind o nouă numerotare.
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