SENAT
Anexa nr. 3
Cuantumurile burselor şi sursele de finanţare aferente
Sursa de finanţare
Alocaţii
Venituri
bugetare
proprii ale
facultăţii/
Universităţii
x
x

Categorie de Bursă

Cuantum

Perioada de
acordare

Bursa de performanţă
ştiinţifică, sportivă,
cultural-artistică
Bursa de performanţă
”Merit Olimpic
Internațional”
Bursa acordată de
statul român pentru
cetăţenii străini
Bursa de merit

450 lei/ lunar

12 luni ¹

Stabilit de
MECTS

12 luni ²

x

-

Stabilit de
MECTS

ciclu
universitar

x

-

400 lei/ lunar

x

x

Bursa de studiu

350 lei/ lunar

x

-

Bursă contractuală
de studiu pentru
studenşii cu
domiciliul în mediul
rural
Bursa de ajutor social
*
Bursa de ajutor social
ocazional pentru
îmbrăcăminte *

Stabilit de
MECTS

Semestru
universitar ³
Semestru
universitar ³
An
universitar °

x

-

Semestru
universitar ³
cel mult de 2
ori pe an
universitar

x

x

x

x

x

x

x

x

300 lei/ lunar
300 lei/
solicitare

300 lei +
Bursa pentru
naştere
300 lei
Bursa pentru
procurarea de
îmbrăcăminte
copilului nounăscut
Bursa de ajutor social
35% din suma
ocazional în caz de
stabilită la nivel
deces
naţional în cazul
salariaţilor
Bursa specială de
300 lei/ lunar,
Bursa de ajutor social
ocazional pentru
maternitate *
(în cuantum
echivalent cu două
burse lunare de
ajutor social)

o singură
dată la
naşterea
copilului

o singură
dată, pentru
fiecare caz

Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1

Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00

Website: http://www.ubbcluj.ro

400084 Cluj-Napoca

Fax: 40 - 264 - 59.19.06

E-mail: senat@ubbcluj.ro

SENAT
ajutor social *

funcţie de
fondul de burse
disponibil şi
numărul de
solicitări
înregistrate

Semestru
universitar ³

-

x

Note:
* cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont
de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (art.
223, alin. 10 din Legea nr. 1/ 2011).
º cu excepţia perioadelor de vacanţă.
¹ cu excepţia bursierilor din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea
licenţei/ disertaţiei.
² se pot acorda pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a performanţelor.
³ în conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor, cu
excepţiile prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, art.12.
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