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FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENłII
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Cap. I. DispoziŃii generale
Art. 1. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi acordă burse şi ajutoare sociale
studenŃilor săi de la ciclurile de studii universitare de licenŃă şi de master.
Art. 2. Prevederile prezentului regulament nu se aplică în acordarea burselor pentru
studenŃii înmatriculaŃi la studii universitare de doctorat (doctoranzi), indiferent de cetăŃenie şi nici
studenŃilor etnici români şi străini, categorii de burse care sunt reglementate prin legislaŃie naŃională
specială.
Art. 3. La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, pot beneficia de burse şi ajutoare
sociale studenŃii de la cursurile de zi, înmatriculaŃi în calitate de cetăŃeni români, cu domiciliul stabil
în România, care îndeplinesc condiŃiile stabilite prin prezentul regulament.
Art. 4. AbsolvenŃii cu diplomă de licenŃă care urmează o a altă specializare şi studenŃii
reînmatriculaŃi pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiŃia ca numărul anilor
(semestrelor) în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor (semestrelor) de studiu
prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
Art. 4bis. Prevederile Art. 4 se aplică şi pentru studenŃii înmatriculaŃi înainte de anul
universitar 2005-2006, care urmează concomitent două specializări.

Cap. II. Categorii de burse, perioada de acordare, repartizarea fondurilor şi
cuantumurile
Art. 5. La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se pot acorda următoarele categorii
de burse:
(1) bursă de performanŃă (ştiinŃifică, sportivă sau cultural-artistică);
(2) bursă de performanŃă „Meritul Olimpic”;
(3) bursă de merit;
(4) bursă „Cum laude”;
(5) bursă de studiu (1/ integrală şi 2/ parŃială);

(6) bursă de ajutor social;
(7) bursă de ajutor social ocazional;
(8) bursă de performanŃă pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural;
(9) bursă contractuală de studiu pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural;
(10) bursă pentru activităŃi cultural-artistice;
(11) bursă pentru activităŃi sociale în campusurile studenŃeşti;
(12) bursă ”Laudamus”.
Art. 6. Bursele se acordă după cum urmează:
(1) bursă de performanŃă (ştiinŃifică, sportivă sau cultural-artistică)- 12 luni consecutive,
inclusiv în perioada vacanŃelor, începând cu data atribuirii;
(2) bursă de performanŃă „Meritul Olimpic”- lunar, pe durata unui an universitar, inclusiv
perioada vacanŃelor;
(3) bursă de merit- lunar, pe durata unui semestru universitar, pentru perioada în care se
desfăşoară activităŃi didactice;
(4) bursă „Cum laude”- o singură dată, la sfârşitul unui an universitar;
(5) bursă de studiu (1/ integrală şi 2/ parŃială)- lunar, pe durata unui semestru universitar,
pentru perioada în care se desfăşoară activităŃi didactice;
(6) bursă de ajutor social- lunar, pe durata unui an universitar, pentru perioada în care se
desfăşoară activităŃi didactice;
(7) bursă de ajutor social ocazional- o singură dată pe semestru;
(8) bursă de performanŃă pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural- lunar, pe durata unui
an universitar, pentru perioada în care se desfăşoară activităŃi didactice;
(9) bursă contractuală de studiu pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural- lunar, pentru
perioada în care se desfăşoară activităŃi didactice, contractată;
(10) bursă pentru activităŃi cultural-artistice- lunar, pentru perioada aprobată punctual de către
Biroul Senatului UniversităŃii;
(11) bursă pentru activităŃi sociale în campusurile studenŃeşti- lunar, pentru perioada aprobată
punctual de către Biroul Senatului UniversităŃii;
(12) bursă ”Laudamus”- lunar, pe durata unui semestru universitar, pentru perioada în care se
desfăşoară activităŃi didactice.
Art. 7. Repartizarea fondurilor pe facultăŃi se face în limita fondurilor alocate de către
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării prin contractul instituŃional, direct proporŃional cu numărul de
studenŃi înmatriculaŃi la cursurile de zi, prin Hotărâre a Biroului Senatului UniversităŃii.
Art. 8. FacultăŃile repartizează fondurile de burse pe specializări şi ani de studii, direct
proporŃional cu numărul de studenŃi de la cursurile de zi.
Art. 9. Bursele pot fi acordate din următoarele fonduri, după cum urmează:
Categoria de bursă

AlocaŃii bugetare

Bursă de performanŃă (ştiinŃifică, sportivă sau cultural-artistică)

X

Bursă de performanŃă „Meritul Olimpic”

X

Bursă de merit

X

Bursă „Cum laude”

Venituri proprii ale
facultăŃii/ UniversităŃii
X
X
X

Bursă de studiu (1/ integrală şi 2/ parŃială)

X

X

Bursă de ajutor social

X

X

Bursă de ajutor social ocazional

X

X
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Bursă de performanŃă pentru studenŃii cu domiciliul în mediul

X

rural
Bursă contractuală de studiu pentru studenŃii cu domiciliul în
mediul rural

X

Bursă pentru activităŃi cultural-artistice

X

Bursă pentru activităŃi sociale în campusurile studenŃeşti

X

Bursă ”Laudamus”

X

Art. 10. La începutul fiecărui an universitar, având în vedere propunerile Consiliilor
facultăŃilor, Senatul UniversităŃii aprobă procentul fondurilor alocate pentru bursele ca ajutor social
(inclusiv ocazional), din totalul fondului de burse alocat.
Art. 11. În condiŃiile în care facultăŃile nu propun, iar Senatul nu aprobă alte procente,
pentru bursele ca ajutor social (inclusiv ocazional) se alocă un fond de 20-30% din totalul fondurilor
repartizate facultăŃii.
Art. 12. Cuantumul fiecărei categorii de burse menŃionate la Art. 5 este stabilit la începutul
fiecărui an universitar, prin Hotărâre a Senatului UniversităŃii.
Art. 13. Cuantumul bursei de studiu 2 (parŃială) nu poate fi mai mic decât 50% din
cuantumul bursei de studiu 1 (integrală) şi trebuie să fie cel puŃin egal cu cel al bursei ca ajutor
social.

Cap. III. Criterii de acordare a burselor
Art. 14. Bursele se acordă studenŃilor înmatriculaŃi în semestrul universitar curent, în
conformitate cu criteriile prevăzute în prezentul Regulament şi în limita fondurilor disponibile.
Art. 15. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa,
apartenenŃa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenŃa la organizaŃii legal constituite
ori cu activitate conformă cu legislaŃia română, numărul de ani petrecuŃi în alte instituŃii de
învăŃământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
III.1. Bursa de performanŃă (ştiinŃifică, sportivă sau cultural-artistică)
Art. 16. Bursele de performanŃă ştiinŃifică se pot acorda, prin concurs, începând cu anul al
II-lea de studiu, în funcŃie de rezultatele obŃinute în activitatea de cercetare ştiinŃifică, sportivă sau
cultural-artistică.
Art. 17. Bursele de performanŃă ştiinŃifică se pot acorda studenŃilor înmatriculaŃi la orice
domeniu/ specializare din cadrul UniversităŃii.
Art. 18. Criteriile de acordare a bursei de performanŃă ştiinŃifică sunt:
a) îndeplinirea tuturor obligaŃiilor didactice, prevăzute în planul de învăŃământ (60 credite/ an
universitar);
b) studentul care solicită această categorie de bursă trebuie să se găsească în primii 5% studenŃi
din seria lui de specializare pentru licenŃă sau master. (Articolul a fost completat prin HS nr. 2/
13.12.2007)
c) participarea la sesiuni ştiinŃifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenŃii. Pentru
evaluarea activităŃii extracurriculare se punctează doar activităŃile realizate de către candidat de la
ultima obŃinere a unei burse de performanŃă.
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Pentru evaluarea activităŃii extracurriculare a studentului candidat la bursa de performanŃă, se
punctează* după cum urmează:
Categorii punctate

Punctaj

Sesiuni ştiinŃifice internaŃionale
Premiu de excelenŃă

110

Premiul I

100

Premiul al II-lea

80

Premiul al III-lea

60

MenŃiune

40

Participare

20

Sesiuni ştiinŃifice naŃionale
Premiu de excelenŃă

100

Premiul I

80

Premiul al II-lea

60

Premiul al III-lea

40

MenŃiune

20

Participare

10

Sesiuni ştiinŃifice organizate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
Premiu de excelenŃă

80

Premiul I

60

Premiul al II-lea

40

Premiul al III-lea

20

MenŃiune

10

Participare

5

Publicare cărŃi de specialitate
Autor unic

200

Coautor

Se împart 200 de puncte la numărul de autori**

Publicare articole
Articol în publicaŃii de specialitate internaŃionale
Autor unic

100

Coautor

Se împart 100 de puncte la numărul de autori

Articol în publicaŃii de specialitate naŃionale
Autor unic

80

Coautor

Se împart 80 de puncte la numărul de autori

Brevete înregistrate
InternaŃionale

200

NaŃionale

100

Notă:
* Punctajul se acordă pentru fiecare premiu, carte, articol, brevet etc. obŃinut în perioada evaluată, de la ultima acordare a unei burse de
performanŃă;
** Dacă se poate identifica contribuŃia fiecărui autor pe capitole, se împart cele 200 de puncte la numărul de capitole şi se înmulŃesc cu
numărul capitolelor al cărui autor este candidatul.

Art. 19. Bursele de performanŃă sportivă se pot acorda studenŃilor înmatriculaŃi la domeniul
Cultură fizică şi sport.
Art. 20. Criteriile de acordare a bursei de performanŃă sportivă sunt:
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a) îndeplinirea tuturor obligaŃiilor didactice, prevăzute în planul de învăŃământ (60 credite/ an
universitar);
b) obŃinerea de titluri europene, mondiale şi olimpice.
Pentru evaluarea activităŃii sportive, se punctează după cum urmează:
Categorii punctate

Punctaj

Olimpiadă
Medalia de aur

100

Medalia de argint

80

Medalia de bronz

60

Locul IV-VIII

40

Participare

20

Campionate mondiale
Medalia de aur

95

Medalia de argint

75

Medalia de bronz

55

Locul IV-VIII

35

Participare

15

Campionate europene
Medalia de aur

90

Medalia de argint

70

Medalia de bronz

50

Locul IV-VIII

30

Participare

10

Art. 21. Bursele de performanŃă cultural-artistică se pot acorda studenŃilor înmatriculaŃi la
specializarea Artă sacră, din cadrul domeniului Teologie ortodoxă.
Art. 22. Criteriile de acordare a bursei de performanŃă cultural-artistică sunt:
a) îndeplinirea în integralitate a obligaŃiilor didactice, prevăzute în planul de învăŃământ (60
credite/ an universitar);
b) obŃinerea de premii internaŃionale.
Pentru evaluarea activităŃii cultural-artistice, se punctează după cum urmează:
Categorii punctate

Punctaj

Concursuri/ manifestări internaŃionale
Premiul de excelenŃă

110

Premiul I

100

Premiul II

80

Premiul III

60

Locul IV-VIII

40

Participare

20

Art. 23. Dosarul de candidatură, întocmit de studenŃii care solicită bursă de performanŃă, va
cuprinde:
a) curriculum vitae;
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b) lucrările ştiinŃifice ale candidatului sau copii după documentele care atestă rezultatele
obŃinute la concursurile sau manifestările ştiinŃifice, sportive sau cultural-artistice la care a
participat;
c) situaŃia şcolară;
d) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de cercetare
ştiinŃifică, sportivă sau artistică.
Art. 24. La începutul fiecărui an universitar, Consiliul facultăŃii stabileşte numărul de burse
de performanŃă, numeşte comisia de evaluare a candidaŃilor pentru obŃinerea unei burse de
performanŃă, avizează propunerile comisiei de evaluare şi le înaintează spre aprobare în Senatul
UniversităŃii.
Art. 25. Bursele de performanŃă sunt acordate, după aprobarea Senatului UniversităŃii,
pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanŃelor, începând cu data atribuirii.
Art. 26. Fondurile destinate burselor de performanŃă se deduc din fondul total repartizat
fiecărei facultăŃi.
III.2. Bursa de performanŃă „Meritul Olimpic”
Art. 27. Bursa de performanŃă „Meritul Olimpic” se poate acorda studenŃilor anului I, care
au primit distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale în calitate de elevi ai clasei a XII-a, pe durata
anului universitar, inclusiv a vacanŃelor.
Art. 28. Bursa de performanŃă „Meritul Olimpic” se acordă prin ordin al Ministrului
EducaŃiei şi Cercetării.
Art. 29. Cuantumul bursei de performanŃă „Meritul Olimpic” este stabilit de către Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării.
III.3. Bursa de merit
Art. 30. Bursele de merit se pot acorda studenŃilor înmatriculaŃi în semestrul curent, strict în
ordinea descrescătoare a punctajelor, începând cu semestrul al II-lea al fiecărui ciclu de studii
universitare.
Art. 31. La începutul fiecărui an universitar, având în vedere propunerile Consiliilor
facultăŃilor, Senatul UniversităŃii aprobă:
a) punctajul minim sub care nu se poate acorda bursă de merit, pentru fiecare specializare;
b) numărul maxim de burse pentru fiecare specializare şi an;
c) criteriile de acordare, prin concurs, a burselor studenŃilor înmatriculaŃi la ciclul de studii
universitare de master.
Art. 32. În condiŃiile în care facultăŃile nu propun, iar Senatul nu aprobă, un alt punctaj
limită, nu pot fi acordate burse de merit studenŃilor care nu au acumulat minim 288 de puncte din
evaluarea activităŃilor didactice prevăzute în planul de învăŃământ al semestrului anterior.
Art. 33. Prin excepŃie, bursa de merit se poate acorda începând cu semestrul I al primului an
al ciclului de studii de licenŃă studenŃilor care, într-unul din ultimii doi ani de liceu, au obŃinut premii
la Olimpiadele Şcolare InternaŃionale.
Art. 34. Fondurile destinate burselor de merit se deduc din fondul total repartizat fiecărei
facultăŃi.
III.4. Bursa „Cum Laude”
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Art. 35. Bursele „Cum Laude” se pot acorda studenŃilor care la sfârşitul unui an universitar
obŃin primele cinci medii în ordinea punctajelor anuale, pentru fiecare specializare/ domeniu de
studii.
Art. 36. Bursa „Cum Laude” se acordă o singură dată, la sfârşitul anului universitar, în
cuantum aprobat de către Senatul UniversităŃii, la propunerile Consiliilor facultăŃilor.
Art. 37. La începutul anului universitar, Senatul UniversităŃii va aproba numărul de burse
„Cum laude” pentru fiecare facultate în parte, la propunerea Consiliilor acestora.
Art. 38. Această bursă poate fi cumulată cu o bursă dintr-o altă categorie menŃionată în
prezentul Regulament.
III.5. Bursa de studiu (1/ integrală, 2/ parŃială)
Art. 39. Bursele de studiu se pot acorda studenŃilor înmatriculaŃi în semestrul curent, strict în
ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita fondurilor alocate.
Art. 40. Bursele de studiu pot fi integrale (bursa de studiu 1) sau parŃiale (bursa de studiu 2).
Art. 41. La începutul fiecărui an universitar, având în vedere propunerile Consiliilor
facultăŃilor, Senatul UniversităŃii aprobă:
a) punctajul, respectiv media de la admitere limită sub care nu se poate acorda bursă de studiu,
pentru fiecare specializare;
b) ponderea burselor integrale şi a celor parŃiale;
c) criteriile de acordare, prin concurs, a burselor studenŃilor înmatriculaŃi la ciclul de studii
universitare de master.
Art. 42. Bursele parŃiale de studiu se atribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor, acelor
studenŃi care au mai puŃine puncte decât ultimul student căruia i s-a acordat bursă integrală de studiu.
Art. 43. Punctajele minime aprobate nu garantează obŃinerea bursei, aceasta fiind
condiŃionată de mărimea fondurilor bugetare alocate şi de cuantumul bursei stabilite de către Senatul
UniversităŃii.
III.6. Bursa de ajutor social
Art. 44. Bursele de ajutor social se pot acorda anual, studenŃilor înmatriculaŃi în anul
universitar curent, în limita fondurilor alocate.
Art. 45. La începutul fiecărui an universitar, la propunerea Consiliilor facultăŃilor, Senatul
UniversităŃii aprobă numărul minim de credite necesar pentru ca un student să poată obŃină şi să
păstreze o bursă socială. Numărul de credite se calculează luând în considerare doar disciplinele din
planul de învăŃământ al semestrului anterior.
Art. 46. Semestrial, bursele sociale sunt revizuite doar în cazuri de excepŃie (ex. completarea
numărului de burse acordate în primul semestru în cazul în care sunt studenŃi care obŃin o altă
categorie de bursă în urma rezultatelor obŃinute).
Art. 47. Bursele de ajutor social se acordă, conform următoarelor priorităŃi şi criterii:
a) studenŃilor orfani de ambii părinŃi, celor proveniŃi din casele de copii sau plasament familial,
care nu realizează venituri;
b) studenŃilor bolnavi TBC, care se află în evidenŃa unităŃilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbŃie grave, insuficienŃă renală cronică, astm bronşic,
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epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei
infestaŃi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut;
c) studenŃilor a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie.
Art. 48. Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:
a) pentru primul semestru: iunie, iulie, august;
b) pentru al doilea semestru: octombrie, noiembrie decembrie.
Art. 49. Venitul lunar net mediu al studenŃilor care au împlinit 26 de ani şi urmează studiile
ciclului de studii universitare de licenŃă la prima specializare/ facultate se calculează luând în
considerare doar veniturile personale ale acestora. (v. art. 66, alin. b din Legea 19/ 17 martie 2000,
coroborat cu prevederile Codului familiei).
Art. 50. Venitul lunar net mediu (pe ultimele trei luni), pe membru de familie, al familiilor
constituite din studenŃi se calculează după următoarele algoritme:
a) pentru familiile de studenŃi în care nici unul dintre soŃi nu are venituri, venitul lunar net
mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin
cei doi studenŃi;
b) pentru familiile de studenŃi în care unul dintre soŃi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar
net mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei şi venitul mediu net al familiei din
care provine membrul familiei care nu are venituri salariale;
c) pentru familiile de studenŃi în care ambii soŃi au venituri, venitul lunar net mediu se
calculează ca medie între veniturile celor doi soŃi;
Art. 51. Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă ca ajutor social cuprind următoarele
documente:
a) pentru studenŃii orfani:
(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinŃilor sau adeverinŃă din care să
rezulte că studentul provine din casa de copii sau din plasament familial;
(4) documente justificative privind veniturile studenŃilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale;
(5) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obŃinute din exploatarea
proprietăŃilor personale ale studentului(ei) (venituri nete din activităŃi de exploatare a
terenurilor agricole, a pădurilor, chirii);
(6) documente justificative (de la AdministraŃia Financiară) privind veniturile nete obŃinute
din activităŃi autorizate;
b) pentru studenŃii care solicită bursă medicală:
(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al
studentului şi de medicul dispensarului studenŃesc în raza căruia sunt arondaŃi studenŃii
UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8);
c) pentru studenŃii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât salariul
minim brut pe economie:
(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
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(4) documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care se iau in
calcul, conform Art. 48. din prezentul regulament, ale părinŃilor studentului, ale ambilor
studenŃi, conform Art. 50, în cazul familiilor de studenŃi sau Art. 49, în cazul studenŃilor
care au împlinit 26 de ani.
(5) documente justificative privind veniturile studenŃilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale;
(6) documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obŃinute din exploatarea
proprietăŃilor familiei (venituri nete din activităŃi de exploatare a terenurilor agricole, a
pădurilor, chirii);
(7) documente justificative (de la AdministraŃia Financiară) privind veniturile nete obŃinute
din activităŃi autorizate;
(8) copii după documentele de identitate ale celorlalŃi membri ai familiei/ familiilor aflaŃi în
întreŃinere legală şi adeverinŃe, pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea
de întreŃinuŃi (ex. elevi, studenŃi până la vârsta de 26 de ani, descendenŃi cu dizabilităŃi)
Art. 52. Comisiile de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor constituite la
facultăŃi pot solicita expertiză medicală realizată de către comisii specializate (ex. Comisia de
Expertiză Medicală).
Art. 53. Dosarele pentru bursele de ajutor social (inclusiv ocazional) se depun la
secretariatele facultăŃilor, în perioada stabilită.
Art. 54. Calitatea de student a titularului unui dosar pentru bursa socială va fi certificată de
către secretariatele facultăŃilor pe cererea tip, prin semnătură legală şi ştampilă.
Art. 55. DirecŃia pentru Probleme Social-StudenŃeşti redactează anual norme de evaluare a
dosarelor, pentru fiecare categorie de caz social, pe care le transmite fiecărei facultăŃi, după
aprobarea Biroului Senatului.
Art. 56. FacultăŃile semnalează DirecŃiei pentru Probleme Social-StudenŃeşti cazurile
nenormate, pentru completarea normelor.
III.7. Bursă de ajutor social ocazional
Art. 57. Bursa de ajutor social ocazional este de trei categorii:
a) pentru îmbrăcăminte;
b) pentru maternitate;
c) în caz de deces.
Art. 58. Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda:
a) studenŃilor orfani, celor proveniŃi din casele de copii sau plasament familial, care nu
realizează venituri;
b) studenŃilor a căror familie nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare de 75% din salariul minim brut pe economie.
Art. 59. Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda, la solicitarea
studentului, în cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de două ori în decursul unui an
universitar, indiferent dacă acesta mai beneficiază de altă categorie de bursă.
Art. 60. StudenŃii care solicită această categorie de bursă ataşează, la dosarul pentru bursa de
ajutor social, o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.
Art. 61. Bursa de ajutor social ocazional pentru maternitate se poate acorda studentei sau
studentului a cărui soŃie nu realizează alte venituri decât bursele.
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Art. 62. Bursa de ajutor social ocazional pentru maternitate se poate acorda, în cuantum
echivalent cu două burse lunare de ajutor social, o singură dată, la naşterea copilului.
Art. 63. Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă ca ajutor social ocazional pentru
maternitate cuprind următoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de naştere al copilului;
(4) documente justificative privind veniturile familiei, similare cu cele prevăzute la Art. 51,
lit. c) al prezentului regulament.
Art. 64. Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului(ei) (soŃ, soŃie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei),
necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soŃie/ soŃ care nu realizează venituri.
Art. 65. Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda, o singură dată,
pentru fiecare caz, în cuantumul a 35% din suma stabilită la nivel naŃional în cazul salariaŃilor.
Art. 66. Dosarele-cerere prin care se solicită o bursă ca ajutor social ocazional pentru deces
cuprind următoarele documente:
(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;
(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;
(3) copie după certificatul de căsătorie;
(4) copie după certificatul de deces;
(5) documente justificative privind veniturile familiei, similar cu cele prevăzute la Art. 51,
lit. c) al prezentului regulament, dacă este cazul.
Art. 67. Această bursă poate fi cumulată cu o bursă dintr-o altă categorie menŃionată în
prezentul Regulament.
III.8. Bursă de performanŃă pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural
Art. 68. Bursa de performanŃă pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural se poate acorda,
câte una pentru fiecare facultate, studentului cu cele mai bune rezultate în activitatea didactică, dintre
studenŃii care au, atât ei, cât şi părinŃii acestora, domiciliul în mediul rural.
Art. 69. Bursa de performanŃă pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural se acordă
începând cu anul al II-lea al ciclului de studii de licenŃă. (Articolul a fost modificat prin HS nr. 2/
13.12.2007)
Art. 70. Bursa de performanŃă pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural se acordă după
cum urmează: se suplimentează din veniturile proprii ale facultăŃilor diferenŃa dintre cuantumul
stabilit pentru această categorie de bursă de către Senatul UniversităŃii şi suma atribuită prin bursă de
studiu/ merit, susŃinută din alocaŃii bugetare.
III.9. Bursă contractuală de studiu pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural
Art. 71. Bursa contractuală de studiu pentru studenŃi cu domiciliul în mediul rural se acordă
anual, în conformitate cu prevederile H.G. 769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de
studii unor studenŃi cu domiciliul în mediul rural.
Art. 72. Bursa contractuală de studiu pentru studenŃi cu domiciliul în mediul rural se acordă
studenŃilor înmatriculaŃi la studii universitare de licenŃă.
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Art. 73. StudenŃii care solicită acest tip de bursă trebuie să îndeplinească următoarele
criterii:
a) să aibă domiciliul în mediul rural;
b) să nu aibă restanŃe la examene pe perioada în care primesc bursa de studiu şi să nu repete nici
un an universitar;
c) să se oblige, prin contract, ca după terminarea studiilor universitare să profeseze în
învăŃământul din mediul rural, o perioadă cel puŃin egală cu cea pentru care au primit bursa, în
calitate de titulari sau suplinitori, în specialităŃile pentru care s-au pregătit.
Art. 74. Bursa se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiŃiile
prevăzute la Art. 73.
Art. 75. Bursa de studiu pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural,se acordă pe perioada
anului universitar, cu excepŃia perioadelor de vacanŃă.
Art. 76. Bursa contractuală de studiu pentru studenŃii cu domiciliul în mediul rural se poate
cumula cu o altă categorie de bursă.
Art. 77. Drepturile şi obligaŃiile studentului care beneficiază de această bursă sunt prevăzute
în contractul încheiat între părŃi. (anexa nr. 2.)
Art. 78. Beneficiarul bursei se obligă, prin angajament de plată anexă la contract, să
restituie, în caz de nerespectare a obligaŃiilor asumate, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu
indicele de inflaŃie. (anexa nr. 3.)
Art. 79. În cazul în care în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi există mai multe cereri
decât numărul de burse aprobat de către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, bursa se acordă pe bază
de concurs de selecŃie, în funcŃie de media generală a anului universitar anterior, respectiv de media
de admitere.
Art. 80. Pentru obŃinerea acestei burse, un student trebuie se parcurg următoarele etape:
a) prezentarea la DirecŃia pentru Probleme Social-StudenŃeşti, Compartimentul Burse a
următoarelor documente: copie după cartea/ buletinul de identitate, adeverinŃă de student, cerere
adresată decanului facultăŃii şi vizată de către acesta;
b) completarea, în cinci exemplare, a contractului de bursă; modelul este luat de la
Compartimentul Burse;
c) dosarul astfel întocmit, semnat de către beneficiar, va fi transmis, de către Compartimentul
Burse, pentru obŃinerea semnăturilor autorizate din Universitate: consilier juridic, director financiarcontabil, rector;
d) dosarul este preluat de către beneficiar, care are sarcina de a obŃine semnăturile autorizate de
la Inspectoratul Şcolar JudeŃean al localităŃii de domiciliu, apoi depus la Compartimentul Burse;
e) Compartimentul Burse va transmite dosarul către Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, spre
aprobare;
f) după aprobare, un exemplar al contractului de bursă este transmis, de către Compartimentul
Burse, studentului titular.
Art. 81. Dosarul pentru bursa contractuală de studii pentru studenŃii cu domiciliul în mediul
rural cuprinde următoarele documente:
a) cinci exemplare ale contractului de bursă;
b) cerere adresată decanului facultăŃii la care studentul este înmatriculat, vizată de către acesta;
c) adeverinŃă de student;
d) copie după cartea/ buletinul de identitate.
III.10. Bursa pentru activităŃi cultural-artistice
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Art. 82. Bursa pentru activităŃi cultural-artistice se poate acorda studenŃilor care, sub
îndrumarea unui cadru didactic al UniversităŃii, desfăşoară activităŃi neprevăzute în planurile de
învăŃământ, recunoscute în instituŃie, precum: interpretări vocal-instrumentale, dramaturgie, dansuri
etc.
Art. 83. Bursele pentru activităŃi cultural-artistice sunt aprobate nominal de către Biroul
Senatului, la propunerea cadrului didactic coordonator al activităŃilor.
Art. 84. Bursele pentru activităŃi cultural-artistice se acordă pentru perioada aprobată
punctual de către Biroul Senatului UniversităŃii.
Art. 85. Această bursă poate fi cumulată cu o bursă dintr-o altă categorie menŃionată în
prezentul Regulament.
III.11. Bursa pentru activităŃi sociale în campusurile studenŃeşti
Art. 86. Bursa pentru activităŃi sociale în campusurile studenŃeşti se poate acorda studenŃilor
care, într-o formă organizată, se implică voluntar în activităŃi a căror derulare a fost aprobată în
prealabil de către Biroul Senatului, precum:
a) protejarea şi curăŃirea mediului înconjurător;
b) editarea şi redactarea unor reviste , broşuri ale UniversităŃii;
c) optimizarea activităŃilor administrative desfăşurate în căminele studenŃeşti şi în cantinele
UniversităŃii;
d) implicare în organizarea unor manifestări etc.
Art. 87. Bursele pentru activităŃi sociale în campusurile studenŃeşti sunt aprobate nominal de
către Biroul Senatului, la propunerea unui membru al Biroului Senatului sau decanului facultăŃii/
şefului compartimentului în care se desfăşoară activitatea.
Art. 88. Bursele pentru activităŃi sociale în campusurile studenŃeşti se pot acorda lunar, pe
întreaga perioadă de derulare a activităŃii, aprobată de către Biroul Senatului.
Art. 89. Această bursă poate fi cumulată cu o bursă dintr-o altă categorie menŃionată în
prezentul Regulament.
III.12. Bursa „Laudamus”
Art. 90. Bursa „Laudamus” poate fi acordată:
a) studenŃilor cu rezultate foarte bune la o disciplină sau portofoliu de discipline;
b) studenŃilor care obŃin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului
de studiu la care sunt înmatriculaŃi.
Art. 91. La începutul fiecărui an universitar, având în vedere propunerile Consiliilor
facultăŃilor, Senatul UniversităŃii aprobă:
a) criteriile de acordare a bursei;
b) numărul de burse pentru fiecare disciplină/ portofoliu de discipline.
Art. 92. Această bursă poate fi cumulată cu o bursă dintr-o altă categorie menŃionată în
prezentul Regulament.

Cap. IV. Graficul acordare a burselor
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Art. 93. Procesul de acordare a burselor se încadrează în următorul grafic:
ActivităŃi
Aprobarea de către Senatul UniversităŃii a
propunerilor facultăŃilor
Întocmirea listelor cu punctajele studenŃilor
Depunerea dosarelor pentru bursele de performanŃă
Depunerea dosarelor pentru bursele de ajutor social
Întocmirea listelor centralizatoare privind dosarele
depuse
Transmiterea fondurilor de burse pentru fiecare
facultate
Întocmirea listelor cu bursieri
Afişarea listelor cu bursieri
Primirea contestaŃiilor
Analiza contestaŃiilor
Transmiterea listelor finale cu bursieri către DPSS
Completarea bazei de date cu informaŃii care lipsesc
(ex. CNP-uri)
Întocmirea statelor de plată şi transmiterea acestora
către DirecŃia Financiar Contabilă
Virarea burselor pe carduri

Responsabil
Consiliile facultăŃilor

I

Săptămâni ale semestrului
II
III
IV
V
VI
Înainte de începerea anului
Universitar

Secretariatele
facultăŃilor
Secretariatele
facultăŃilor
Secretariatele
facultăŃilor
Secretariatele
facultăŃilor
DGA
Comisiile de analiză,
evaluare a dosarelor şi
atribuire a burselor
Secretariatele
facultăŃilor
Secretariatele
facultăŃilor
Comisiile de analiză,
evaluare a dosarelor şi
atribuire a burselor
Secretariatele
facultăŃilor
Compartimentul Burse,
DPSS
Compartimentul Burse,
DPSS
DirecŃia Financiar
Contabilă

Art. 94. Termenele efective, cu respectarea graficului de la Art. 93. al prezentului
regulament, sunt aprobate de către Biroul Senatului înainte de începerea semestrului, având în
vedere propunerea DirecŃiei pentru Probleme Social-StudenŃeşti.

Cap. V. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor
Art. 95. Se constituie, la nivelul fiecărei facultăŃi, cu aprobarea Consiliului acesteia, o
comisie de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor.
Art. 96. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor este constituită, în
principiu, din: decanul sau un prodecan al facultăŃii, administratorul şef, secretarul şef şi
reprezentanŃi ai studenŃilor pentru fiecare specializare, prioritar membri ai Consiliului FacultăŃii,
astfel încât aceştia să reprezinte un procent mai mare de 50% din totalul membrilor.
Art. 97. Comisia astfel constituită are următoarele responsabilităŃi:
c) repartizarea fondurilor de burse pentru fiecare specializare;
d) stabilirea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care să nu contravină
prevederilor prezentului regulament;
e) analiza documentelor din dosarele depuse;
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f) organizarea concursului pentru acordarea burselor studenŃilor înmatriculaŃi la studii
universitare de master;
g) întocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile: bursă pentru performanŃă (ştiinŃifică,
sportivă sau cultural-artistică); bursă de merit; bursă de studiu (1/ integrală şi 2/ parŃială); bursă ca
ajutor social; bursă ca ajutor social ocazional; bursă de performanŃă pentru studenŃii cu domiciliul în
mediul rural, cu încadrarea în fondurile alocate;
h) verificarea încadrării în fondurile alocate;
i) propune alte surse de finanŃare a burselor;
j) analiza şi rezolvarea contestaŃiilor.

Cap. VI. Alte prevederi
Art. 98. Punctajul pentru acordarea unei burse se calculează luându-se în considerare doar
rezultatele obŃinute la disciplinele din planul de învăŃământ al semestrului anterior, pentru bursele
semestriale şi al anului universitar anterior pentru cele care se acordă anual.
Art. 98 bis Statutul financiar de student bugetar sau cu taxă, precum şi statutul de bursier
pentru studenŃii Erasmus se stabilesc astfel:
1. Pentru primul semestru de mobilitate Erasmus, conform ierarhiei obŃinute în urma
rezultatelor din semestrul anterior acestei mobilităŃi.
2. Pentru semestrul următor încheierii mobilităŃii Erasmus, conform ierarhiei rezultate în urma
recunoaşterii academice a rezultatelor obŃinute la universitatea partener (conform Learning
Agreement-ului semnat şi aprobat înainte de plecare).
3. În cazul unui al doilea semestru de mobilitate, conform ierarhiei rezultate în urma
recunoaşterii academice a rezultatelor obŃinute în primul semestru la universitatea partener,
conform Learning Agreement-ului.
În cazul nepromovării la universitatea partener a unor discipline prevăzute în Learning
Agreement, rezultatele eventualei promovări prin examinare după întoarcerea la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” nu se iau în considerare la stabilirea ierarhiei pentru buget-taxă, respectiv
bursă.
Drepturile, respectiv datoriile financiare rezultate în urma acestor proceduri se constituie din
momentul validării recunoaşterii academice a creditelor şi a notelor, dar acoperă perioada de la
începutul semestrului respectiv.
Art. 99. StudenŃilor care, în semestrul precedent, au urmat cursurile unei universităŃi din
străinătate, prin programul Socrates, li se echivalează punctajul în conformitate cu hotărârile
Senatului UniversităŃii privind mobilităŃile Socrates.
Art. 100. StudenŃii care efectuează mobilităŃi Socrates de un an academic, cu avizul
facultăŃii şi aprobarea Biroului Senatului, îşi păstrează bursa şi în semestrul al II-lea al anului
universitar.
Art. 101. StudenŃii care urmează două specializări şi absolvenŃii cu diplomă de licenŃă care
urmează o a doua specializare, în conformitate cu Regulamentele privind desfăşurarea activităŃii
didactice în vigoare în Universitate, pot beneficia de burse numai la una dintre specializări cu
condiŃia ca numărul total al anilor în care se bucură de acest drept să nu depăşească numărul anilor
de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de
bursă.
Art. 102. Bursele de merit, de studiu, de ajutor social se atribuie şi pe perioada vacanŃelor,
dacă studenŃii sunt orfani de ambii părinŃi, dacă provin din case de copii sau din plasament familial
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sau dacă sunt bolnavi TBC, se află în evidenŃa unităŃilor medicale, suferă de diabet, boli maligne,
sindromuri de malabsorbŃie grave, insuficienŃă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaŃi cu virusul HIV
sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut.
Art. 103. Bursele care se acordă şi pe perioada vacanŃelor se suspendă în momentul în care
studentul bursier este exmatriculat, chiar dacă va fi înmatriculat în semestrul următor.
Art. 104. Consiliile facultăŃilor pot analiza situaŃii excepŃionale şi acorda burse sociale
studenŃilor, prin asimilare în prevederile prezentului Regulament.
Art. 105. Bursele, ca toate drepturile băneşti cuvenite studenŃilor înmatriculaŃi la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, se plătesc numai prin virament în conturile de card ale
acestora. ExcepŃiile vor fi aprobate nominal de către Biroul Senatului UniversităŃii.
Art. 106. AngajaŃii universităŃii care nu respectă, din vina lor, termenele de acordare a
burselor pot fi sancŃionaŃi disciplinar, în conformitate cu prevederile Codului Muncii.
Art. 107. AngajaŃii UniversităŃii care favorizează obŃinerea unei burse, având la bază
documente fictive, vor fi sancŃionaŃi disciplinar, material sau penal, după caz.
Art. 108. Hotărârea Senatului UniversităŃii prin care se aprobă cuantumul burselor şi cea
prin care se repartizează fondurile pe facultăŃi fac parte din prezentul Regulament, ca anexă.
Art. 109. FacultăŃile pot adopta regulamente proprii de burse, dar care să nu contravină
prezentului Regulament.
Art. 110. Prevederile prezentului regulament se aplică atât studenŃilor înmatriculaŃi înainte
de anul universitar 2005-2006, cât şi celor înmatriculaŃi începând cu anul universitar 2005-2006.
Pentru cei înmatriculaŃi înainte de 2005-2006, prin studii universitare de licenŃă se înŃelege studii
universitare de lungă şi scurtă durată, iar prin studii universitare de master se înŃelege studii
postuniversitare aprofundate şi master.
Art. 111. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea nr. 1 a Senatului UniversităŃii
“Alexandru Ioan Cuza” în şedinŃa din data de 18 mai 2006 şi se aplică începând cu anul universitar
2006-2007.
Art. 98 bis a fost aprobat prin Hotărârea Senatului UniversităŃii nr 15/ 13.06.2007.
Art. 18, lit b şi art. 69 au fost modificate prin Hotărârea Senatului nr. 2/ 13.12.2007.
RECTOR,
Prof. univ. dr. Dumitru Oprea

Prorector pentru probleme studenŃeşti,
Prof. univ. dr. LuminiŃa Iacob

Director General Administrativ,
Ing. Bogdan - Eduard Pleşcan

Proiect propus şi întocmit,
Ec. dr. Cornelia - Mirela Medeleanu
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Anexa nr. 1.

Domnule Rector,

Subsemnatul (a), ___________________________________________________1, student/
studentă la Facultatea de ________________________________________, domeniul/ specializarea
___________________________________________, în anul __________, grupa __________, CNP
_________________________, BI/ CI seria _________, nr.__________, rog să binevoiŃi a-mi
aproba acordarea, în anul universitar 20__ -20__, a bursei de ajutor social.
Solicit această bursă având în vedere următoarele motive: _______________2
În vederea obŃinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obŃinute in familie :
Nr.
crt.

A.
1
2
3
4
5
6
B
1
2
3

Documentul justificativ
anexat

SpecificaŃii

Sume (lei/ lună)

VENITURI REALIZATE (total: A= 1+2+3+4+5+6)
Salarii nete totale
Pensii
AlocaŃii de stat pentru copii
Alte ajutoare primite de la stat
Venituri din spaŃii proprii închiriate
Venituri din agricultură
Numărul persoanelor aflate în întreŃinere, din
care: (total)
Numărul elevilor
Numărul studenŃilor
Numărul copiilor preşcolari
VENITUL NET MEDIU PE MEMBRU DE
FAMILIE (Vnm= A/ B)

Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
-

1

Se completează cu majuscule, numele, iniŃiala tatălui şi prenumele
Se completează pentru încadrare într-o categorie de bursă (orfan, plasament familial, provenit din casele de copii, caz
medical, venituri mici)
2
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Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc faptul că
nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităŃii de student,
restituirea bursei încasate şi suportarea consecinŃelor legale.
Notă:
Necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinŃă respingerea dosarului.
Documentele ataşate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în consideraŃie.

Data

Semnătura,

Domnului Rector al UniversităŃii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
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Anexa nr. 2.
CONTRACT Nr. _______________________/_________________
Cap. I. PĂRłILE
Art. 1. Prezentul contract se încheie între:
1. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării, cu sediul in Bucureşti, Str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, sector 1,
reprezentat prin ministrul educaŃiei şi cercetării, domnul/ doamna ___________________________
şi directorul general al Directei Generale Buget, FinanŃe, Patrimoniu şi InvestiŃii, domnul/ doamna
__________________________________;
2. InstituŃia de învăŃământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cu sediul în B-dul
Carol I, nr. 11, Iaşi, reprezentată prin rector, domnul/ doamna ______________________________
şi director financiar contabil, domnul/ doamna _____________________________;
3. Inspectoratul Şcolar al JudeŃului _______________________, cu sediul în ________________
reprezentat prin inspector şcolar general domnul/ doamna __________________________ şi
contabil sef domnul/ doamna _________________________
şi
4. Domnul/ Doamna/ Domnişoara ____________________________________________________,
student (ă) în anul ____, în anul universitar __________, la Facultatea _______________________,
născut în anul _______, luna _____, ziua ______, în localitatea _______________________, fiul lui
___________________ şi al ___________________, cetăŃean român, cu domiciliul stabil în
România, satul ________________, comuna _______________________, str._________________,
nr.______, bl. _____, sc. _____, ap. ______, judeŃul __________________, cod poştal __________,
telefon ___________________, posesor al BI/ CI, seria ________, nr. ________________, eliberat
de Politia ______________, la data de ___________.
Cap. II. OBIECT
Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse de studii în condiŃiile
Hotărârii Guvernului nr. 769/ 2005, privind acordarea unor burse de studii unor studenŃi cu
domiciliul în mediul rural.
Cap. III. OBLIGAłIILE PĂRłILOR
Art. 3. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării se obligă:
a) să asigure, prin contractul instituŃional, finanŃarea bursei de studii;
b) să recupereze sumele datorate de beneficiarul bursei în cazul nerespectării de către acesta a
obligaŃiei de a profesa în calitate de cadru didactic în mediul rural;
c) să notifice beneficiarului obligaŃia de restituire a sumelor primite cu titlul de bursă, indexate
cu indicele de inflaŃie, în termen de 20 de zile de la data primirii informării de la inspectoratul şcolar
în caz de neexecutare totală sau parŃială a obligaŃiilor prevăzute la art. 6 lit. c), d).
Art. 4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi se obligă:
a) să achite lunar către student bursa da studii;
b) sa urmărească derularea executării contractului, respectiv îndeplinirea obligaŃiilor asumate de
către student;
c) să urmărească şi să aducă la cunoştinŃa Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, în termen de
10 zile de la constatare, orice modificare survenită în derularea contractului, precum
executare parŃială, executare necorespunzătoare, neexecutare etc.;
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d) să recupereze sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaŃie, în cazul
neîndeplinirii obligaŃiilor asumate de către student conform art. 6, lit. a), b);
e) să comunice Ministerului EducaŃiei şi Cercetării cuantumul sumelor restituite în vederea
modificării corespunzătoare a contractului instituŃional;
f) să comunice Ministerului EducaŃiei şi Cercetării şi inspectoratelor şcolare, în termen de 30
de zile de la încheierea contractului, o situaŃie care să cuprinde următoarele date: numele studentului,
judeŃul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, durata studiilor, anul estimat al absolvirii,
necesare asigurării postului didactic pe care va fi încadrat absolventul;
g) să asigure evidenŃa tuturor contractelor de acest tip;
h) sa asigure semnarea contractului de către părŃi.
Art. 5. Inspectoratul şcolar se obligă:
a) să asigure, cu prioritate, postul didactic, în condiŃiile legii;
b) să asigure, în condiŃiile legii, încadrarea beneficiarului bursei în învăŃământul din mediul
rural;
c) să comunice Ministerului EducaŃiei şi Cercetării îndeplinirea de către beneficiar a obligaŃiilor
prevăzute la. art. 6 lit. c), d);
d) să comunice Ministerului EducaŃiei şi Cercetării în termen de 10 zile de la constatare,
neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaŃiilor prevăzute la art. 6 lit. c), d).
Art. 6. Beneficiarul se obligă:
a) să-şi îndeplinească integral activităŃile universitare, respectiv să nu aibă restanŃe şi să nu
repete nici un an universitar;
b) să urmeze un modul de formare psiho-pedagogică într-un Departament pentru Pregătirea
Personalului Didactic sau Colegiu Universitar de Institutori, finalizat în condiŃiile legii;
c) să se prezinte, după terminarea studiilor finalizate cu examen de licenŃă, la inspectoratul
şcolar pentru ocuparea postului asigurat, în condiŃiile legii;
d) să profeseze în specialitatea pentru care s-a pregătit, în învăŃământul preşcolar, primar,
gimnazial, liceal, profesional sau, după caz, postliceal din mediul rural, pentru o perioadă
cât a beneficiat de bursă.
e) să restituie instituŃiei de învăŃământ superior în termen de 3 luni de la notificare, în baza
prezentului contract, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaŃie, pentru
neexecutare totală sau parŃiala a obligaŃiilor.
Cap. IV. DREPTURILE PĂRłILOR
Art. 7. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării are dreptul de a pretinde respectarea obligaŃiilor asumate de
către părŃile contractante, respectiv instituŃia de învăŃământ superior, inspectoratul şcolar şi
beneficiar.
Art. 8. InstituŃia de învăŃământ superior şi Inspectoratul şcolar au dreptul de a pretinde beneficiarului
bursei respectarea obligaŃiilor asumate prin contract.
Art. 9. Beneficiarul bursei are următoarele drepturi:
a) să primească bursa de studii;
b) să solicite Senatului universitar, cumulativ cu bursa de studii de mediu rural, şi burse din
fondurile alocate conform Legii învăŃământului nr. 84/ 1995, republicată, în cazul în care
îndeplineşte condiŃiile prevăzute în regulamentele proprii pentru acordarea burselor ale instituŃiilor
de învăŃământ superior;
c) să i se asigure, în condiŃiile legii, de către inspectoratul şcolar un post didactic în
învăŃământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-a pregătit, pentru o perioadă cel puŃin
egală cu durata studiilor.
Cap. V. DURATA
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Art. 10. Prezentul contract se încheie începând cu anul universitar ___________ şi până la
finalizarea unui ciclu normal de şcolarizare. Orice modificare privind durata prezentului contract se
aduce la cunoştinŃa tuturor părŃilor, în termen de 10 zile de la constatarea acestei modificări.
Cap. VI. ALTE CLAUZE
Art. 11. Bursa se suspendă pe perioadele în care studentul are restanŃe sau repetă un an universitar.
Bursa de studii se acordă pe perioada anului universitar, cu excepŃia perioadelor de vacanŃă.
Cap. VII. LITIGII
Art. 12. Eventualele litigii ivite cu ocazia interpretării sau executării prezentului contract se rezolvă
pe cale amiabilă, părŃile fiind obligate să depună toate diligenŃele în acest sens. În cazul nerezolvării
pe cale amiabilă, litigiile vor fi supuse spre soluŃionare instanŃei de judecată competente.
Prezentul contract se încheie în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi, inspectoratul şcolar şi beneficiar şi două pentru Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
(DirecŃia Generală ÎnvăŃământ Superior şi DirecŃia Generală ÎnvăŃământ Preuniversitar).
MINISTERUL EDUCAłIEI
ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN
CUZA” IAŞI

INSPECTORATUL ŞCOLAR

BENEFICIAR

Ministrul educaŃiei şi
cercetării,

Rector,

Inspector şcolar general,

Student,

………………………………

……………………………..

………………………………

………………………………

DirecŃia generală juridic, audit
şi control
Director general,

Director financiar-contabil,

Contabil şef,

………………………………

……………………………..

………………………………

DirecŃia generală bugetfinanŃe, patrimoniu şi investiŃii
Director general,

Consilier juridic,

Consilier juridic,

………………………………

………………………………

………………………………

Consilier juridic,
………………………………
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Anexa nr. 3.

ANGAJAMENT
anexă la contractul nr. ________________/ ______________

Subsemnatul/a _____________________________, născut/ă în anul ________, luna
________ , ziua ___________, în localitatea _________________, fiul/ fiica lui
_______________________ şi al ________________________________, cetăŃean român cu
domiciliul stabil în România, satul __________________ , comuna _____________________, str.
__________________, nr. ____, bl. ____, sc. ______, ap. ___, judeŃul ______________, cod poştal
___________, telefon ___________, posesor al BI/ CI seria ____ nr. _______________, eliberat de
PoliŃia ____________, la data de _______________, în temeiul art. 6, lit. e) din contractul
nr.________ /_________ , mă angajez să restitui sumele primite cu titlu de bursă în baza art. 2 din
contractul menŃionat, indexate cu indicele de inflaŃie, în termen de 3 luni de la data la care am primit
notificarea UniversităŃii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi/ Ministerului EducaŃiei şi Cercetării.

Data
___________________

Beneficiarul bursei,
_____________________
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Opisul propunerilor pe care Consiliile facultăŃilor le vor transmite spre aprobare Senatului
UniversităŃii, pentru şedinŃa din luna septembrie:
1. Procentul fondurilor alocate pentru bursele de ajutor social (inclusiv ocazional), din totalul
fondului de burse alocat
2. Numărul de burse de performanŃă
3. Punctajul minim sub care nu se poate acorda bursă de merit, pentru fiecare specializare
4. Numărul maxim/ procentul de burse de merit pentru fiecare specializare şi an
5. Criteriile de acordare, prin concurs, a burselor studenŃilor înmatriculaŃi la ciclul de studii
universitare de master;
6. Numărul şi cuantumul burselor „Cum Laude”
7. Punctajul, respectiv media de la admitere limită sub care nu se poate acorda bursă de studiu,
pentru fiecare specializare
8. Ponderea burselor integrale şi a celor parŃiale
9. Criteriile de acordare a bursei „Laudamus”
10. Numărul de burse „ Laudamus” pentru fiecare disciplină/ portofoliu de discipline
11. Numărul minim de credite necesar pentru ca un student să poată obŃină şi să păstreze o bursă
socială.
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Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind acordarea
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenŃii înmatriculaŃi la
cursurile de zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

» Hotărârea Guvernului nr. 769/ 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenŃi cu
domiciliul în mediul rural
» Norme metodologice din 8 septembrie 2005 de aplicarea a Hotărârii Guvernului nr. 769/
2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenŃi cu domiciliul în mediul rural
» Hotărârea Guvernului nr. 445/ 1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenŃii şi cursanŃii din învăŃământul de
stat, cursuri de zi
» Hotărârea Guvernului nr. 558/ 1998 pentru 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, studenŃii şi cursanŃii din învăŃământul de stat, cursuri de zi
» Hotărârea Guvernului nr. 1004 din 10 septembrie 2002 privind stimularea elevilor şi
studenŃilor care au primit distincŃii la olimpiadele şcolare internaŃionale organizate pentru
învăŃământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obŃinut rezultate deosebite în activitatea de
cercetare
» Regulamentul de activitate didactică aprobat în şedinŃa Senatului UniversităŃii „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi din 29 septembrie 2005
» Legea învăŃământului nr. 84/ 1995, republicată
» Contractul instituŃional al UniversităŃii, încheiat cu Ministerul EducaŃiei şi Cercetării
» Legea nr. 19/ 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurăi
sociale
» Codul familiei din 4 ianuarie 1953
» Hotărârea Biroului Senatului nr 23RI/ 12.02.2004 privind proicedura de utilizare a cresitelor
transferabile (ECTS) pentru studenŃii Socrates
» Hotărârea Biroului Senatului nr 28RI/ 16.03.2006 privind proicedura de recunoaştere
academică a notelor pentru studenŃii SOCRATES

DGAA,
Ec. dr. Cornelia Mirela- Medeleanu
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