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Universitatea 

Ştefan cel Mare 

Suceava 

Regulament cadru privind acordarea burselor 

pentru studenţii de la ciclurile de studii licenţă şi masterat 
 

În temeiul următoarelor acte normative se fundamentează Regulamentul privind acordarea 

burselor pentru studenţii de la ciclurile de studii licenţă şi masterat, înmatriculaţi la cursuri de 

zi la Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava: 

1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

1) Ordonanţa de urgenţă 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu 

taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat 

2) H.G. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la 

olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a 

doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare 

3) Ordin 5371/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind 

bursele private 

4) Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 

10 ianuarie 2011 cu modificările și completările ulterioare;  

5) Legea pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la 

olimpiadele şcolare internaţionale nr. 235 din 7 decembrie 2010 publicată în Monitorul Oficial 

al României nr.831 din 13 decembrie 2010;  

6) Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/ 2010 pentru acordarea burselor de merit 

olimpic internaţional elevilor premiaţi în olimpiadele şcolare internaţionale publicate în 

Monitorul Oficial al României nr. 225 din 31 martie 2011;  

7) Hotărârea Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor 

studenţi cu domiciliul în mediul rural publicată în Monitorul Oficial al României nr. 669 din 27 

iulie 2005;  

8) Norme metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769 din 14 iulie 2005 privind 

acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural din 8 septembrie 

2005;  

9) Hotărârea Guvernului nr. 558 din 3 septembrie 1998 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 

la Hotărârea Guvernului nr. 445/ 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, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 347 din 14 septembrie 

1998;  

10) Contractul instituţional al Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava încheiat cu 

Ministerul de resort;  

11) O.M.E.C.T.S. nr 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor 

studentului. 

 

2. ABREVIERI 

USV – Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava; 

CA – Consiliul de Administraţie; 

CCABU – Comisia Centrală de Atribuire a Burselor pe Universitate; 

CABF –  Comisia de Atribuire a Burselor pe Facultate; 

DGA – Direcţia General Administrativă; 
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DERU – Direcţia Economică şi Resurse Umane; 

 

3. CONŢINUT 

Art.1. (1). Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava acordă, în condiţiile legii, următoarele 

categorii de burse: bursa de excelenţă „Ştefan cel Mare”, burse de performanţă, burse de 

merit, burse de studiu, burse sociale şi burse speciale. Toate aceste categorii de burse, mai 

putin bursele de studiu, se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie.  

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe 

bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. Contractul incheiat de persoanele fizice sau 

juridice cu studentul se întocmeşte prin notariat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 

inclusiv unul pentru USV, toate exemplarele urmând a fi vizate de prorectorul cu baza materială 

şi probleme studenţeşti al USV. 

(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs, 

burse care să le poarte numele. În situaţia când cuantumul burselor este virat în contul USV se 

respectă prevederile de la alin.(2). 

(4) Se poate acorda Bursa de performanţă "Merit olimpic internaţional” studenţilor din 

anul I, care în calitate de elevi în clasa a XII a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale 

şi care s-au situat pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care 

aceste olimpiade au fost organizate, conform listelor publicate pe site-ul Ministerului de resort la 

începutul anului universitar.  

Art. 2.  (1) Beneficiarii burselor acordate de Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, 

potrivit prezentului Regulament, numiţi în continuare "studenţi", sunt studenţii Universităţii 

”Ştefan cel Mare” din Suceava, cetăţeni români, la învăţământul universitar nivel licenţă şi 

master, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă.  

  (2) Beneficiarii burselor de performanţă pot fi şi studenţi, cetăţeni ai statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei 

Elveţiene şi ţări asociate Uniunii Europene la învăţământul universitar nivel licenţă şi master, 

cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă. Pot fi beneficiari ai burselor de performanţă 

şi studenţii din categoria Români de pretutindeni, bursieri ai statului român. 

(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, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la burse 

obţinute din alte surse. 

(4) Perioada de acordare a burselor va fi în conformitate cu art. 136 alin. 1 al LEN 1/2011 

și cu prevederile contractului instituțional încheiat pentru anul universitar respectiv. 

Art. 3.  (1) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă de către Ministerul 

de resort, prin contractul instituţional. Universitatea  poate suplimenta fondul de burse prin 

venituri proprii (Legea 1/2011, Art. 223, al.11).  

(2) În cadrul universităţii se pot acorda burse speciale din venituri proprii, la propunerea 

facultăţilor şi a CCABU. 

Art. 4.  (1) Fondul de burse alocat de Ministerul de resort prin contractul instituţional pentru 

studenţii români se distribuie astfel: 

 maxim 10% fondul de burse la nivelul universităţii; 

 minim 90% fondul de burse la nivelul facultăţilor; 
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(2) Fondul de burse la nivelul universităţii se constituie ca o cotă parte din alocaţia 

bugetară pentru burse şi venituri proprii; 

(3) Fondurile de burse la nivelul facultăţilor se constituie din alocaţia bugetară cu această 

destinaţie, proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi, şi din venituri proprii, la care se adaugă 

sumele destinate burselor de performanţă acordate din fondul de burse al universităţii.  

(4) Sumele de bani rămase neacordate ca burse la nivelul unei facultăţi, vor completa 

fondul de burse la nivelul universităţii şi reciproc.  

Art. 5.  (1) Fondul de burse  la nivelul universităţii se poate distribui pentru: bursa de excelenţă, 

„Ştefan cel Mare”, burse de performanţă şi burse speciale şi se gestionează de către CCABU cu 

aprobarea CA. 

(2) Fondul de burse alocat facultăţilor se poate distribui pentru: burse de performanţă,  

burse de merit, burse de studiu, burse sociale şi burse speciale. CABF asigură gestionarea 

fondului de burse cu aprobarea Consiliului facultăţii. 

(3) Din fondul total alocat facultăţilor pentru burse se constituie iniţial un fond de minim 

4% şi maxim 10%  pentru burse sociale.  

Art. 6. (1) Cuantumul burselor se aprobă de Senatul universitar, la propunerea facultăţilor şi cu 

avizul Consiliului de administraţie.  

(2) Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către C . N .F . I . S . ,  ţinând 

cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare. 

Art. 7. Bursele acordate de Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava şi sursele de finanţare 

aferente sunt:  

a. bursa de excelenţă „Ştefan cel Mare” -  venituri proprii; 

b. burse de performanţă: 

b.1. burse de performanţă ştiinţifică din alocaţii bugetare şi venituri proprii;  

b.2. burse de performanţă cultural-artistică din alocaţii bugetare şi venituri proprii; 

b.3. burse de performanţă sportivă din alocaţii bugetare şi venituri proprii; 

c. burse de merit din alocaţii bugetare şi venituri proprii;  

d. burse de studiu: 
d.1. burse de studiu din alocatii bugetare şi venituri proprii; 

d.2. burse de studiu pentru studenţi cu domiciliul în mediul rural (cf.H.G. 

769/2005) din bugetul Ministerului de resort, pe bază de contract;  

e. burse sociale si social ocazionale - alocaţiile bugetare şi venituri proprii;  

f. burse speciale - venituri proprii. 

Art. 8.  (1) Bursa de excelenţă „Ştefan cel Mare” se acordă, anual, în cuantumul stabilit de 

CA, una singură pe USV, prin concurs, pe baza rezultatelor din ultimele 12 luni, plătibilă într-o 

singură tranşă pe an universitar, din venituri proprii.  

(2) Pentru obţinerea bursei de excelenţă, studenţii vor întocmi un dosar în care se vor 

prezenta rezultatele obţinute (diplome, copii după brevete etc.) conform anexei 1. Se vor lua în 

considerare numai activităţile desfăşurate de candidat în ultimele 12 luni de la data depunerii 

dosarului. Dosarul pentru obţinerea bursei de excelenţă se depune la Prorectoratul cu Baza 

Materială şi Probleme Studenţeşti. Termenul de depunere a dosarelor va fi stabilit şi comunicat 

studenţilor. Analiza, aprobarea dosarelor şi organizarea concursului se va face de către CCABU. 

Art. 9.  (1) Bursele de performanţă acordate de către Universitatea ”Ştefan cel Mare” din 

Suceava sunt de 3 categorii:  
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1) burse de performanţă ştiinţifică; 

2) burse de performanţă cultural-artistică;  

3) burse de performanţă sportivă,  
(2) Bursa de performanţă ştiinţifică se poate atribui începând cu anul II de studiu, pentru 

12 luni consecutive pe bază de concurs.  

(3) Bursele de performanţă cultural-artistice şi cele de performanţă sportivă se pot atribui 

de către CCABU inclusiv pe perioada vacanţelor. 

(4) Pentru bursele de performanţă acordate de CCABU studenţii pot depune cereri la 

secretariatul Prorectoratului Baza Materială şi Probleme Studenţeşti. Analiza şi aprobarea 

dosarelor este de competenţa CCABU. 

(5) Pentru bursele de performanţă acordate de CABF studenţii pot depune cereri la 

secretariatul facultăţii. Analiza şi aprobarea dosarelor se face de către CABF. 

 (6) Dosarele studenţilor care solicită burse de performanţă trebuie să conţină: 

1. Adeverinţă de student însoțită de situația școlară; 

2. CV; 

3. Documente doveditoare specifice categoriei de burse, pentru aprecierea activităţii 

ştiinţifice/cultural-artistice/ sportive conform Anexei 1, vizate de coordonatorul 

activității. 

Art. 10.   (1) Bursele de merit, de studiu şi sociale se atribuie studenţilor, pe durata unui 

semestru universitar, în conformitate cu perioadele pentru care se primeşte alocaţia bugetară cu 

această destinaţie şi cu structura anului universitar aprobată de Senatul Universităţii, mai puţin pe 

perioada vacanţelor şi a zilelor libere legale, cu excepţiile prevăzute de H.G. 558/1998, Anexa 2, 

art.12 (burse nerevizuibile), în baza criteriilor specifice aprobate la nivel de facultate. 

(2) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă: de 

merit, de studiu sau socială, cu excepţia: 

a) burselor sociale care pot fi cumulate cu bursele de performanţă; 

b) burselor sociale ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de 

deces); 

c) burselor de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural; 

d) suportului financiar ERASMUS sau a altor programe similare, care pot fi 

cumulate cu alte burse obţinute de către student. 

Art. 11.  (1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii 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 programul de studii 

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 (programe de studii) în instituţii de învăţământ superior de 

stat, atribuirea se realizează de către facultatea (programul de studii) din instituţia de învăţământ 

superior pentru care optează studentul, de regulă cea la care studentul are depusă diploma de  

Bacalaureat/Licenţă în original, pe bază de cerere. Cererea de bursă va fi însoţită de o 

adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia 

de învăţământ superior) respectivă.  

(3) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile, alin.2, se 

face pe baza Cererii și a actelor doveditoare.  
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(4) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor vor beneficia de bursă, la 

reînmatriculare, în baza rezultatelor obţinute în ultimul an înaintea întreruperii. 

(5) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe loc bugetat 

beneficiază de orice categorie de bursă, după media obţinută în semestrul precedent.  

(6) Bursele se sistează în momentul în care studentul bursier este exmatriculat, se retrage 

de la studii sau îşi întrerupe studiile. 

Art. 12.   (1) Bursele de merit se atribuie, la cerere, pe baza mediilor generale ponderate 

obţinute la finele anului universitar anterior sau semestrului I şi pe baza punctajelor de apreciere 

a activităţii ştiinţifice, culturale şi sportive prevăzute în Anexa 1. 

(2) Bursa de merit se poate acorda studenţilor prevăzuţi la articolul 2 alin. 1, conform 

criteriilor specifice şi limitelor de medie stabilite de facultăţi. 

 (3) Condiţia de obţinere a unei burse de merit este ca studentul să fie integralist şi să 

depună cerere şi dosar care să conţină documente doveditoare pentru aprecierea activităţii 

ştiinţifice/cultural-artistice/sportive conform Anexei 1. Studentul integralist este studentul care 

la începutul anului universitar are toate disciplinele obligatorii şi opţionale promovate. 

Facultăţile vor revizui bursele la începutul semestrului II pe baza criteriilor specifice privind 

acordarea/revizuirea burselor. 

(4) În cazul punctajelor egale, departajarea se poate face pe baza următoarelor criterii 

luate în considerare în ordinea următoare: 1. media ponderată pe semestrul precedent; 2. 

publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii 

ştiinţifice în semestrul precedent; 3. 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. În situaţia în care există mai multe 

discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste discipline. 

(5) Studenţii anului I de la învăţământul universitar ciclul de licenţă, pot beneficia din 

semestrul II de bursă de merit.  

(6) Studenţii anului I de la învăţământul universitar ciclul masterat, pot beneficia din 

semestrul I de bursă de merit pentru rezultate profesionale şi ştiinţifice/cultural-artistice/sportive 

realizate pe parcursul ciclului de licenţă. 

(7) Repartizarea numărului de burse de merit în cadrul facultăţii intră în 

responsabilitatea CABF. 

(8) Pentru obţinerea bursei de merit, studenţii vor întocmi un dosar în care se vor 

prezenta rezultatele obţinute (diplome, copii după brevete etc.) conform Anexei 1. Se vor lua în 

considerare numai activităţile desfăşurate de candidat în ultimele 12 luni de la data depunerii 

dosarului. Dosarul pentru obţinerea bursei de merit se depune la secretariatul facultăţii Termenul 

de depunere a dosarelor va fi stabilit şi comunicat studenţilor. Analiza, aprobarea dosarelor şi 

organizarea concursului se va face de către CABF. 

Art. 13.  (1) Bursele de studiu se atribuie pe baza mediilor generale ponderate obţinute la finele 

anului universitar anterior sau al semestrului I.  

(2) Condiţia de obţinere a unei burse de studiu este ca studentul să fie integralist. 

Studentul integralist este studentul care la începutul anului universitar are toate disciplinele 

obligatorii şi opţionale promovate. Facultăţile vor revizui bursele la începutul semestrului II pe 

baza criteriilor specifice privind acordarea/revizuirea burselor. 

(3) Bursa de studiu se acordă din alocaţii bugetare şi venituri proprii. Beneficiarii 

acestei burse sunt studenţii prevăzuţi la art.2, alin.1.  
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(4). Nivelul cuantumului se propune de către CABF Consiliului Facultăţii şi se 

transmite spre avizare Consiliului de Administraţie şi aprobării Senatului USV. 

 

Art. 14.  (1) Bursele de studiu se acordă după atribuirea burselor de merit, în ordinea 

descrescătoare a mediei generale ponderate obţinute în anul/semestrul precedent. 

(2) În cazul mediilor egale, departajarea se poate face pe baza următoarelor criterii, luate 

în considerare în ordinea următoare: 1. media ponderată pe semestrul precedent; 2. nota obţinută 

la disciplinele 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. În situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, 

se vor lua în considerare toate aceste discipline. 

(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. 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.  

Art. 15.   (1) Bursa de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se acordă 

conform HG 769/2005.  

 (2) Facultăţile vor aduce la cunoştinţa studenţilor posibilitatea de a beneficia de această 

categorie de bursă, precum şi toate informaţiile necesare. 

Art. 16.  (1) Bursa socială poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru 

universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar).  

(2) Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către C.N.F.I.S., ţinând 

cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare (art. 223, alin. 

10 din Legea nr. 1/ 2011).  

(3) Pot beneficia de bursă socială cu caracter permanent, pe durata unui semestru, 

studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de 

merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:  

a) orfani, ori cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează 

venituri;  

b) bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de: 1) boli maligne, 2) 

linfoame, talasemii, scleroze multiple, 3) bolnavi de SIDA, 4) insuficienţă renală cronică, 

5) sindromuri de malabsorbţie grave, 6) epilepsie, 7) boli imunologice, 8) care suferă de 

diabet, 9) cardiopatii congenitale, 10) bolnavi TBC, 11) care sunt infestaţi cu virusul 

HIV, 12) hepatită cronică, 13) astm bronşic, 14) spondilită anchilozantă, 15) reumatism 

articular acut, 16) glaucom, 17) miopie gravă, 18) ulcerul gastroduodenal (art. 12, 

Anexa 2 la H.G. 558/1998).  

c) studenţii a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe 

membru de famile mai mare decât salariul minim pe economie. 

(4) Bursa socială ocazională se acordă în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă, 

indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel: 

a) bursa socială ocazională 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% di salariul minim pe economie. Această categorie 
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de bursă de ajutor social se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în 

decursul unui an universitar. 

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 

studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o 

bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei 

copilului nou-născut. 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, ce poate acorda pentru 

decesul unui membru al familiei studentului/ei (soţ, soţie, copil) sau în caz de 

deces al studentului/ei, necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soţ/soţie care nu 

realizează venituri. 

(5) Bursele sociale permanente sau ocazionale, însoţite de actele doveditoare solicitate 

de CABF vor fi depuse la secretariatul facultăţii în termenul stabilit. 

Art. 17.  (1) Bursele speciale se pot acorda studenţilor la nivel de univeristate sau de facultate 

din venituri proprii, pe baza dosarelor depuse, în următoarele situaţii: 

a) pentru suplimentarea suportului financiar în cadrul unor programme 

internaționale în vederea stimulării participarii studenţilor de la ciclul de licenţă 

şi masterat în cadrul programelor de mobilităţi şi plasamente internaţionale; 

b) pentru bursele acordate studenţilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei 

Elveţiene, ai statelor asociate Uniunii Europene (Republica Moldova din 

01.01.2012) cu rezultate profesionale şi ştiinţifice deosebite; 

c) Burse speciale din venituri proprii, pe baza criteriilor din Anexa 2. 

d) alte cazuri precizate prin criterii specifice la nivelul facultăţilor. 

(2) Bursele speciale se acordă, de regulă, într-o singură tranşă, dar pot fi acordate și 

eșalonat. 

Art. 18.   (1) În cazul respingerii cererii pentru acordarea bursei, studenţii pot formula contestaţie 

scrisă depusă la seretariatul facultăţii în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea listei cu 

bursieri. 

(2) Contestaţiile se soluţionează de către CABF, în termen de 24 de ore de la expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor. 

(3) Pentru bursele acordate de CCABU studenţii pot depune contestaţii la secretariatul 

prorectorului cu baza materială şi probleme studenţeşti. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen 

de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. 

(4) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către CABF pot 

solicita reanalizarea cererii de către CCABU. Cererea înregistrată şi documentele doveditoare 

vor fi depuse la secretariatului Prorectoratului cu baza materială şi probleme studenţeşti în 

termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor contestaţiilor. CCABU va soluţiona 

solicitarea în cel mult 48 de ore. 

(5) În toate cazurile de sesizare, CCABU va comunica imediat rezoluţia facultăţii şi 

petentului, decizia fiind definitivă. 

(6) CABF şi CCABU pot solicita expertiză medicală realizată de către comisii de 

specialitate (de exemplu, Comisia de Expertiză Medicală) sau a unor anchete sociale de către 

primăriile domiciliilor studenţilor solicitanţi ai burselor sociale. 
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Art. 19.  Responsabilităţi în procesul de acordare a burselor 

(1) Comisia centrală de acordare a burselor pe universitate (CCABU) este compusă 

din: 

Preşedinte: Prorector cu baza materială şi probleme studenţeşti; 

Membri: Coordonator comisie Probleme Studenţeşti; 

Preşedintele Comisiei de specialitate a Senatului USV pentru probleme 

studenţeşti, administrarea şi dezvoltarea resurselor umane şi a patrimoniului; 

2 prodecani membri ai Comisiei cu probleme Studenţeşti; 

2 studenţi senatori membrii ai comisiei de specialitate a Senatului pentru 

probleme studenţeşti; 

Director al Direcţiei economice şi resurse umane; 

Secretar şef universitate; 

Secretar: Reprezentat serviciul social; 

(2) Componenţa nominală a comisiei este propusă de prorectorul cu baza materială şi 

probleme studenţeşti şi aprobată în Consiliul de Administraţie. 

(3) Atribuţiile comisiei centrale de acordare a burselor pe universitate sunt: 

 actualizează regulamentul de atribuire a burselor în baza propunerilor făcute de către facultăţi 

şi modificărilor legislative referitoare la acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material 

pentru studenţi şi îl transmite spre aprobare Senatului. 

 repartizează facutăţilor fondurile pentru acordarea burselor; 

 aprobă listele studenţilor bursieri de la fiecare facultate; 

 analizează, evaluează dosarele şi organizează concursul pentru bursa de excelenţă; 

 analizează, evaluează dosarele şi aprobă lista studenţilor beneficiari ai burselor de 

performanţă şi speciale; 

 analizează, rezolvă şi comunică rezoluţiile la contestaţiile depuse; 

(4) CABF este constituită în principiu din: decan şi/sau un prodecan al facultăţii, 

secretarul şef şi 3 studenţi membrii ai Consiliului Facultăţii. Consiliul Facultăţii aprobă anual 

această comisie. 

(5) CABF, astfel constituită, are următoarele responsabilităţi: 

 repartizarea fondurilor de burse pe tipuri de burse; 

 analizarea documentelor din dosarele depuse; 

 propune spre aprobare cuantumul burselor; 

 întocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile: burse sociale (permanente şi ocazionale), 

burse de studiu, burse de merit, burse speciale; 

 redactarea procesului verbal privind analiza, evaluarea şi atribuirea burselor şi semnarea 

acestuia de către toţi membrii comisiei; 

 verificarea încadrării în fondurile alocate; 

 analiza şi rezolvarea contestaţiilor; 

 verificarea îndeplinirii sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către 

persoanele responsabile cu aceasta în facultate. 

(6) Preşedintele Comisiei are responsabilitatea instruirii persoanelor desemnate să 

primească dosarele, pentru categoriile de burse sociale. Instruirea trebuie să fie dovedită prin 

semnarea de luare la cunoştinţă a prevederilor regulamentului de acordare a burselor şi a 

criteriilor specifice aprobate de Consiliul Facultăţii. 
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(7) Preşedintele CABF are obligaţia de a aviza Lista cu studenţii bursieri, însoţită de 

Situaţia fondului de burse repartizat facultăţii, a cuantumului burselor şi a algoritmului de 

repartizare pe ani, programe de studii, respectiv a Rezoluţiilor la contestaţiile înregistrate. 

(8) DGA – Serviciul Social, are următoarele responsabilităţi: 

 urmăreşte încadrarea în fondul alocat facultăţii; 

 transmite statele de plată către DERU pentru plata burselor; 

 rezolvarea cu operativitate a eventualelor deficienţe ce apar în procesul de atribuire a 

burselor; 

 în cazul în care plata burselor se face prin card bancar, Serviciul Social transmite fişierele 

la băncile cu care sunt încheiate convenţii de plata a burselor şi urmareşte efectuarea 

viramentului bancar. 

 

4. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII  

Art. 21.  Facultăţile vor elabora criterii specifice de acordare a burselor şi alte forme de sprijin 

material, pe baza prezentului regulament cadru. Criteriile specifice ale facultăţilor constituie 

anexe la prezentul regulament. 

Art. 22.  Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării în Senatul Universitatii „Ştefan 

cel Mare” din Suceava și anulează regulamentul în vigoare până la această dată. 

 

5. ANEXE 

Anexa 1 – Grilă de punctaj pentru aprecierea activităţii ştiinţifice/cultural-artistice/sportive în 

vederea acordării bursei de performanţă şi de merit şi de excelenţă “Ştefan cel Mare” 

Anexa 2 - Criterii de acordare a burselor speciale, din venituri proprii (referință: taxa de studiu). 
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 ANEXA 1 

 

 

GRILĂ PUNCTAJ 

PENTRU APRECIEREA ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE/CULTURAL-ARTISTICE/SPORTIVE 

ÎN VEDEREA ACORDĂRII BURSEI DE PERFORMANŢĂ, DE MERIT ŞI  

DE EXCELENŢĂ „ŞTEFAN CEL MARE” 

 

 
Nr.crt. Criterii/Activităţi Punctaj 

1.  Cercetare ştiinţifică: (co)autor articol publicat, brevet, contract 

(străinătate/ internaţional/ naţional/ local) 

40/30/20/10  

*80 pentru articol ISI 

2.  Prezentare de lucrări la manifestări ştiinţifice sau participarea 

la concursuri studenţeşti (străinătate/ internaţional/ naţional/ 

local) 

40/30/20/10  

3.  Organizare manifestări ştiinţifice /concursuri studenţeşti, 

activităţi culturale (străinătate/ internaţional/ naţional/ local) 

10/8/6/3  

4.  Premiul obţinut la concursuri de nivel internaţional (categorie 

premiu) 

 

80(I)/70(II)/60(III)/50(M) 

5.  Premiul obţinut la concursuri de nivel naţional (categorie 

premiu) 

 

 60(I)/50(II)/40(III)/10(M)  

6.  Premiul obţinut la concursuri de nivel local (categorie premiu) 40(I)/30(II)/20(III)/10(M)  

7.  Publicarea la o editură sau într-o revistă de prestigiu a unei 

producţii literare - eseu, poezie, etc. (internaţional/ naţional 

(ex. România literară)/ local (ex. Astra, Corpul T)) 

40/30/20  

8.  Publicarea unui articol intr-un cotidian (internaţional/ naţional/ 

local ) 

30/20/10 

9.  Participarea la evenimente culturale internaţionale de prestigiu  

(colectiv) 

40  

10.  Participare la campionat naţional (divizii) 80(A)/60(B)/30(alte divizii) 

11.  Premii şi participare la campionat naţional universitar 

(clasament) 

60(I)/50(II)/40(III)/10 (participare)  

12.  Component al loturilor naţionale sportive 80 

13.  Participare la competiţii de nivel local (clasament) 20(I)/10(II)/5(III)  

14.  Organizarea de activităţii sportive la nivel (internaţional./ 

naţional/ local) 

20/15/10 

15.  Participare la activităţi culturale, artistice, sportive 

(individual/formaţie) 

40/20 

16.  Participare la activităţi în folosul facultăţii şi universităţii 

(promovarea imaginii universităţii/facultăţii/alte activităţi de 

voluntariat) 

40/20/10 

Note: 
1. Punctajul din grilă pentru bursele de performanţă şi de merit este luat în considerare numai pentru activităţile din anul 

universitar anterior, pe ultimele 12 luni; 

2. Facultăţile pot prevedea în criteriile specifice de acordare a burselor completarea grilei de punctaj cu alte activităţi; 

3. Se vor considera articolele,  brevetele şi manifestările ştiinţifice /concursurile studenţeşti, activităţile culturale  doar dacă 

este trecută afilierea la USV; 
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ANEXA 2 

 

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR SPECIALE, DIN VENITURI PROPRII 

(REFERINȚĂ: TAXA DE STUDIU) 

 

 

Nr. 

crt. 
CRITERIU 

PROPUNERE  

FINALĂ 

1 Studenţi cu situaţie materială deosebită sau cu boli grave maxim 20% 

2 Studenţi angajaţi ai USV, pentru prima facultate maxim 20% 

3 
Studenţi cu părinți soți, soții, care lucrează în cadrul USV, pentru 

prima facultate 
maxim 20% 

4 
Studenţii asistaţi sociali sau proveniţi de la Casele de copii (până la 26 

ani), pentru prima facultate 
100% 

5 
Studenţii orfani de ambii părinți (până la 26 ani), pentru prima 

facultate 
100% 

6 Studenţi sportivi ai CSU Suceava 100% 

7 

Pentru primii studenţi din fiecare an de studiu, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere, de la fiecare program de studiu, 

în funcție de oferta de la admitere 

Procent prevăzut 

la admitere 

8 

Conducerile facultăților pot propune Burse speciale, suplimentare celor 

de mai sus, fără limită procentuală, pentru situații excepționale, pe bază 

de memoriu, în cuantum de maxim 1,5% din totalul veniturilor din taxe 

de studio, încasată la nivel de facultate 

 

9 

Conducerea universității poate propune burse special, suplimentare 

celor de mai sus, fără limită procentuală, pentru situații excepționale, în 

cuantum de maxim 0,1% din totalul veniturilor din taxe de studiu 

încasată la nivel de universitate 

 

 

 


