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REGULAMENT
privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru
studenţi
Art. 1.
(1) Universitatea din Craiova acordă, în condiţiile legii, studenţilor săi de la
cursuri de zi (licenţă şi masterat) următoarele categorii de burse:
a) burse de performanţă;
b) burse de merit;
c) burse sociale.
(2) Persoanele fizice sau juridice (agenţi economici, asociaţii neguvernamentale,
fundaţii etc.) pot acorda burse nominale pe bază de contract încheiat direct
cu studenţii şi în condiţiile prezentului Regulament.
(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de
concurs, burse care să le poarte numele.
(4) Universitatea din Craiova şi facultăţile pot acorda burse speciale din veniturile
proprii extrabugetare.
Art. 2.
Sursele de finanţare a burselor acordate de Universitatea din Craiova sunt:
alocaţiile bugetare repartizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi
Sportului, proporţional cu numărul studenţilor de la cursurile de zi (licenţă şi
masterat), veniturile proprii extrabugetare şi alte resurse financiare suplimentare
procurate şi destinate de Universitatea din Craiova în acest scop.
Art. 3.
(1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea
din Craiova, potrivit
prezentului Regulament, sunt studenţii de la programele de licenţă şi masterat,
învăţământ de zi, cu finanţare de la buget.
(2) Studenţii de la programele de licenţă şi masterat, şcolarizaţi în regim cu taxă
pot beneficia numai de burse sociale din fondurile proprii extrabugetare ale
facultăţilor, sau din alocaţiile bugetare cu respectarea prevederilor art.10, alin.2
din prezentul Regulament.
(3) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa,
apartenenţa politică a candidatului 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 alte burse obţinute din alte venituri.
Art. 4.
(1) Bursele de merit şi bursele sociale se atribuie beneficiarilor pe durata unui
semestru universitar, în conformitate cu planul de învăţământ. Aceste burse nu
se acordă pe perioada vacanţelor, cu excepţiile prevăzute de H.G 558/1998,
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art.12.
Bursele de performanţă se acordă pentru o perioadă de 12 luni consecutive
(inclusiv pe perioada vacanţelor).
(2) Un student poate beneficia, pe parcursul unui semestru, de o singură
categorie de bursă, cu excepţia burselor de performanţă "Meritul olimpic" şi a
burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de
deces), care pot fi cumulate cu alte burse obţinute de către student.
Art. 5.
(1) Fondul de burse alocat de la bugetul de stat se diminuează cu fondul pentru
bursele de performanţă, în funcţie de numărul şi cuantumul acestora.
(2) Fondul de burse, destinat burselor de merit şi burselor sociale se repartizează
pe facultăţi de către Comisia de burse pe universitate, proporţional cu
numărul studenţilor de la cursurile de zi (licenţă şi masterat), şcolarizaţi în regim
bugetat.
Art. 6.
(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 anilor în care
beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor prevăzut ca durată
normală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de
bursă. Absolvenţii cu diplomă de licenţă/absolvire care urmează o a doua
specializare sau studenţii reînmatriculaţi pot beneficia de burse 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 şi numai în condiţiile în care diploma de
bacalaureat şi diploma de licenţă/absolvire se află la facultate în original.
(2) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care
urmează simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de
învăţământ superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea
(specializarea) din instituţia de învăţământ superior la care se găseşte diploma de
bacalaureat/licenţă în original, pe bază de cerere.
(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile
art.6 (2) se face pe baza Fişei de înscriere, a actelor doveditoare şi a
declaraţiei pe proprie răspundere a studentului.
Art. 7.
Bursele de merit şi de performanţă se acordă studenţilor integralişti pe baza
rezultatelor profesionale (mediilor generale aferente examenelor, verificărilor,
proiectelor - potrivit planurilor de învăţământ) după cum urmează:
- pentru anul I, semestrul I (licenţă şi masterat) se acordă doar bursă de
merit pe baza rezultatelor de la admitere;
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- pentru anul I, semestrul II (licenţă şi masterat) se acordă doar bursă de
merit studenţilor integralişti care îndeplinesc condiţia de medie, după
sesiunea de iarnă;
- pentru ceilalţi ani, semestrul I, bursele se acordă pe baza rezultatelor de la
sfârşitul anului universitar precedent;
- pentru semestrul II, bursele se acordă pe baza rezultatelor de la finalul
semestrului I al anului universitar curent.
Art. 8.
(1) Bursa de performanţă se atribuie prin concurs organizat de Universitate
pentru a recompensa activitatea şi rezultatele profesionale, ştiinţifice, artistice
sau sportive de excepţie.
(2) Cuantumul bursei de performanţă este de cel puţin două ori mai mare decât
bursa minimă atribuită în Universitatea din Craiova şi mai mare decât bursa de
merit.
(3) Bursele de performanţă se acordă studenţilor integralişti de la programele de
licenţă, cursuri de zi, ţinându-se cont de următoarele criterii:
a) rezultate profesionale de excepţie (media generală pe ultimele două
semestre să fie de 10);
b) activitate de cercetare ştiinţifică (membru în contracte de cercetare, premii
obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice
studenţeşti, articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS şi/sau cărţi de
specialitate);
c) activitate culturală (laureaţi ai unor concursuri naţionale sau internaţionale,
participanţi la evenimente culturale ca reprezentanţi al Universităţii, cel
puţin la nivelul centrului universitar);
d) activitate sportivă (obţinerea de titluri de campioni la nivel naţional sau
internaţional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al
Universităţii, cel puţin la nivelul centrului universitar);
e) activitate organizatorică (organizarea de proiecte şi evenimente în
Universitatea din Craiova).
(4) Bursa de performanţă se atribuie începând cu anul II de studiu, pentru o
perioadă de 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii prin concurs
(inclusiv pe perioada vacanţelor). Studenţii din anul terminal beneficiază de bursă
de performanţă până în ultima zi de susţinere a examenului de licenţă a anului
universitar în curs.
(5) Dacă la finele primului semestru de acordare a bursei de performanţă,
criteriile care au stat la baza acordării bursei nu mai sunt îndeplinite de către
beneficiarul acesteia, bursa se va suspenda.
(6) Studenţii care doresc să aplice acest tip de bursă vor prezenta la secretariatul
facultăţii o cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor:
contracte de cercetare, diplome, brevete, programe ale simpozioanelor,
exemplare din articole sau lucrări, etc. Dacă un candidat a mai beneficiat în
perioada anterioară de bursă de performanţă, se vor lua în considerare numai
activităţile desfăşurate de acesta de la ultima acordare a acestui tip de bursă.
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Termenul de depunere a cererilor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi
comunicat studenţilor (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia) la
începutul fiecărui semestru.
(7) Aprobarea burselor de performanţă este de competenţa Consiliului de
Administraţie al Universităţii la propunerea comisiilor de atribuire a burselor de la
nivelul facultăţilor.
Art. 9.
Bursa de merit se atribuie studenţilor integralişti de la cursuri de zi (licenţă şi
masterat) şcolarizaţi în regim bugetat, care au media minimă:
 9,00 pentru facultăţile de Litere, Ştiinţe Sociale, Teologie, Drept şi Ştiinţe
Administrative, Educaţie Fizică şi Sport, Economie şi Administrarea
Afacerilor;
 8,00 pentru facultăţile Mecanică, Inginerie Electrică, Automatică,
Calculatoare şi Electronică, Agricultură şi Horticultură, Ştiinţe Exacte.
Art. 10.
(1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la
învăţământul de zi (licenţă şi masterat), şcolarizaţi în regim bugetat, care nu
beneficiază de bursă de merit şi care se încadrează într-una din
următoarele
categorii:
a) studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau
plasament familial, care nu realizează venituri;
b) studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism
articular acut;
c) studenţii integralişti, sau aflați în mobilități Erasmus, a căror familie nu au
realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net
mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe
economie;
d) studenţii orfani de ambii părinţi care realizează venituri, în raport de
mărimea acestora, în limita fondurilor disponibile;
e) studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial care
realizează venituri, în raport de mărimea acestora, în limita fondurilor
disponibile;
f) studenţii orfani de un părinte, în raport de veniturile familiei, dacă acestea
există, cu condiţia să nu aibă mai mult de două restanţe.
(2) Pot beneficia de bursă socială din alocaţiile bugetare şi studenţii de la cursurile
de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7. alin.1, dar numai dacă dovedesc cu
acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament
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familial.
(3) La propunerea comisiilor de burse pe facultate şi cu aprobarea
Consiliului de Administraţie se pot acorda din venituri proprii extrabugetare ale
facultăţilor, la cerere, burse sociale studenţilor şcolarizaţi în regim cu taxă,
conform Legii 441/2001 art.7 alin.2.
(4) Bursa socială se acordă pentru perioada unui semestru, cu excepţia burselor
acordate studenţilor prevăzuţi la articolul 10(1) literele a) şi b) care
beneficiază de bursă şi pe perioada vacanţelor, conform H.G.558/1998, anexa
2, art.12.
(5) Fondul de burse sociale pe Universitate poate reprezenta maxim 10% din
fondul total de burse alocat universităţii. Fondul de burse sociale neutilizat
în cadrul facultăţilor se transferă către fondul de burse de merit.
(6) Studenţii care solicită bursă socială vor depune la secretariatele facultăţilor o
cerere însoţită de:
a) declaraţie de venituri, pe proprie răspundere a studentului în faţa
notarului public;
b) documente din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3
luni ale fiecărui părinte, soţului/soţiei (dacă este cazul) şi, eventual, ale
studentului;
c) adeverinţe de student sau elev, cursuri de zi, ori copie de pe certificatul de
naştere pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit
vârsta de şcolarizare, copiii în plasament familial (asistent maternal);
d) adeverinţă de la medicul specialist vizată de policlinica studenţească prin
care se atestă că suferă de una din afecţiunile enumerate la art.10(1) lit.b;
e) copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
f) alte documente doveditoare a situaţiei sociale a solicitantului.
(7) Termenul de depunere a cererilor la secretariatele facultăţilor va fi
stabilit şi comunicat studenţilor (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul
acesteia) la începutul fiecărui semestru.
Art. 11.
(1) Conform H.G.558/1998, Anexa 2, art.9 se pot acorda burse de ajutor social
ocazional, în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă, stabilită de Consiliul de
Administraţie al Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă
categorie de bursă, astfel:
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda
studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social,
studenţilor proveniţi din casele de copii, din plasament familial sau din
încredinţare, a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni un venit lunar
net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe
economie. Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda
aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar.
Cuantumul unei burse este egal cu cel al bursei sociale.
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b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei
sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre
formele de bursă, constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă
pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Cuantumul unei
burse este egal cu cel al bursei sociale.
c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda
studentului pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în
caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu
soţ/soţie care nu realizează venituri. Suma ce se atribuie în caz de deces
este stabilită de Consiliul de Administraţie.
(2) Bursele de ajutor social ocazional se acordă pe baza cererii studentului,
depusă la secretariatele facultăţilor, însoţită de actele doveditoare. Analiza
şi aprobarea dosarelor se face de către Comisia de burse pe facultate.
Art. 12.
Studenţii Universităţii din Craiova pot beneficia de burse nominale pe bază de
contract încheiat cu persoane fizice sau juridice, fără a afecta dreptul studentului
de a primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. Modalitatea de
încheiere a contractelor precum şi condiţiile de acordare a burselor se
stabilesc între cele două părţi. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor
contractuale revine fiecărui student care a încheiat un asemenea contract.
Art. 13.
Bursele acordate cetăţenilor străini de către statul român sunt nominalizate de
către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 14.
Metodologia de alocare şi utilizare a fondului de burse este următoarea:
a) Fondul total de burse disponibil la Universitatea din Craiova este
repartizat pe facultăţi proporţional cu numărul studenţilor bugetari,
înmatriculaţi la cursurile de zi (licenţă şi masterat);
b) Din fondul de burse repartizat fiecărei facultăţi 10% este prezervat pentru
fondul de burse sociale, diferenţa fiind destinată burselor de
performanţă şi burselor de merit;
c) Facultăţile întocmesc clasamente cu mediile studenţilor pe specializări şi
ani de studii, primesc şi analizează dosarele pentru bursele de
performanţă;
d) Fondul de burse este diminuat cu fondul destinat burselor de performanţă,
în funcţie de numărul şi cuantumul acestora, iar diferenţa este destinată
burselor de merit;
e) Facultăţile repartizează fondul de burse de merit, pe specializări şi ani de
studiu, proporţional cu numărul studenţilor bugetari;
f) Pe baza clasamentelor întocmite se acordă bursele de merit, cu
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respectarea art. 9, în limita fondului disponibil. În cazul în care sunt mai
mulţi studenţi cu aceeaşi medie pentru departajare, se vor utiliza criteriile
stabilite de comisia de burse pe facultate.
g) Dacă la un an de studiu clasamentul nu conţine un număr suficient de
studenţi pentru a consuma fondurile repartizate, bursele disponibile se
redistribuie la acei ani de studii din cadrul aceleiaşi specializări care
cuprind studenţii ce îndeplinesc condiţiile de bursă dar au rămas în
afara numărului de bursieri stabilit iniţial;
h) Dacă şi după această redistribuire în cadrul specializării au rămas burse
neacordate, se va repeta procedura la nivel de domeniu de licenţă şi apoi
la nivel de facultate;
i) Toate redistribuirile se fac proporţional cu numărul studenţilor care, deşi
îndeplinesc condiţiile de bursă, nu au putut beneficia de bursă din cauza
fondurilor limitate. Fondul de burse neutilizat la ciclul de licenţă se
transferă la ciclul de master;
j) Fondul de burse sociale rămas neutilizat la nivelul unei facultăţi se
redistribuie, în cadrul aceleiaşi facultăţi, către fondul de burse de merit;
k) În final, dacă fondul de burse de merit acordat unei facultăţi nu este
consumat în întregime, partea neconsumată se redistribuie facultăţilor
care au rămas cu studenţi ce îndeplinesc condiţiile de bursă, dar nu au
beneficiat din cauza fondurilor limitate.
Art. 15.
(1) Cuantumul burselor se stabileşte anual de către Consiliul de Administraţie al
Universităţii din Craiova şi se aprobă de Senatul universităţii.
(2) Cuantumul burselor este cel prevăzut în Anexa 1 la prezentul regulament.
Art. 16.
Bursele acordate în semestrul I se revizuiesc la începutul semestrului al II-lea.
Art. 17.
(1) În vederea acordării burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți,
la nivelul Universităţii din Craiova se constituie, prin hotărâre a Consiliului de
Administraţie, o comisie pentru atribuirea burselor din care fac parte Rectorul sau
Prorectorul cu problemele sociale ale studenţilor – ca preşedinte, secretarul-şef al
Universităţii, şeful serviciului contencios, şeful serviciului economic-financiar şi un
reprezentant al studenţilor, ca membrii.
(2) Comisia de burse pe universitate răspunde de modul în care se alocă
fondurile de burse pe facultăţi potrivit prezentului Regulament.
Art. 18
(1) La nivelul fiecărei facultăţi se constituie prin hotărâre a Consiliului facultăţii o
comisie de atribuire a burselor din care fac parte Decanul sau Prodecanul
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cu probleme studenţeşti - ca preşedinte, secretarul şef şi un reprezentant al
studenţilor, ca membrii.
(2) Comisia de burse a fiecărei facultăţi răspunde pentru corectitudinea modului
în care se acordă bursele în cadrul facultăţii. Propunerile de burse
înaintate de aceasta devin temeiul întocmirii statelor de plată a burselor, în
urma avizării de către Direcţia Economică şi Serviciul Contencios, şi validării de
către Rector sau Prorectorul cu problemele sociale ale studenţilor.
Art. 19.
(1) Bursele nu se atribuie studenţilor pe perioadele cât aceştia sunt plecaţi în
străinătate indiferent de motiv, cu excepţia studenţilor care beneficiază de burse Program Erasmus, Socrates.
(2) În cazul studenţilor beneficiari ai burselor de studiu în străinătate, în cursul
anului universitar precedent sau în semestrul I al anului universitar curent, media
de bursă se calculează luând în considerare notele aferente disciplinelor înscrise
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 anului universitar următor.
(3) Studenţii beneficiari de burse Erasmus – Socrates care nu au situaţia
şcolară definitivată până la începutul semestrului II îşi păstrează bursa de merit
sau bursa socială obţinută,pe toată durata școlarizării în străinătate.
Art. 20.
Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursă pe
o durată egală cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în muncă.
Art. 21.
Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile de
la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestui termen primesc bursă
de merit, numai după reluarea activităţii de învăţământ.
Art. 22.
Studenţii transferaţi primesc bursă începând cu semestrul următor dacă
realizează mediile prevăzute pentru a primi bursă şi au promovat
integral examenele de diferenţă, inclusiv proiecte, verificări, colocvii etc.
Art. 23.
Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc
bugetat beneficiază de orice categorie de bursă, în funcţie de media obţinută în
semestrul precedent.
Art. 24.
Studenţii care au solicitat întreruperea justificată a studiilor, pentru un semestru
sau mai multe semestre, vor beneficia de bursă la revenirea la cursuri, în baza
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Art.25.
Studentii repeten[i nu pot primi bursS in anul pe care il repetS.

Art.25.
(1) Studenlii pot contesta, cu cerere depusS la Decanatul facultSlii, hotd16rea
Comisiei de burse pe facultate, in termen de 3 zile lucrdtoare de la afigarea
Listei de bursieri.
(2) Contestatiile se rezolvd de citre comisia de burse de la nivelul facultdtii in
cauzd in 3 zile. in cazul in care comisia de burse pe facultate considerS ci o
contestatie poate fi solufionatd doar de cdtre comisia de acordare a burselor pe

Universitate, o va trimite acesteia spre solu[ionare, cu precizarea motivelor
pentru care nu s-a solufionat ]a facultate. De asemenea, studentii nemultumiti de
hotd16rea dati la contestatia depusd la Comisia de burse pe facultate, pot apela
la Comisia de burse pe Universitate. in toate cazurile de sesizare, aceste
contestatii se vor solutiona in termen de 7 zile de la depunerea lor la
Comisia de burse pe Universitate.
Art.27.
Prezentarea

unor documente false, in scopul ob[inerii burselor,

atrage

rdspunderea penalS gi, implicit, exmatricularea studentului.
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Prezentul Reguloment a fost aprobat in gedinlo Senatului Universitdlii din
Craiova din dota de 1-4.07.2006 gi octualizot in gedinlele Senotului Universitdlii
din Croiova din dota de 1-2.02.2009, din data de 4.04.201-2 gi din dota de
26.03.201-5.
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