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Regulament de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii
din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
(Regulament redactat pe baza OMEN nr. 3392/20171)
Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind acordarea burselor
pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat înmatriculați la cursurile cu
frecvență în cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca:
 Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor
premiați la olimpiadele școalre internaționale, acualizată;
 Norme metodologice de aplicare a Legii nr.235/2010, actualizată;
 H.G. nr.100/2011 privind acordarea unor măsuri de sprijin pentru familiile
persoanelor decedate în accidentul de la Exploatarea Minieră Uricani, județul
Hunedoara, actualizată;
 Hotărâre nr.769 din 14 iulie 2005 privind acordarea unor burse de studii unor
studenți cu domiciliul în mediul rural, actualizată;
 Norme metodologice de aplicare a H.G. nr.769/2005, actualizată;
 Contractul instituțional al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca,
încheiat cu MEN;
 Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, actualiată;
 H.G. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale;
 Ordinul 2293/27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a
burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din
învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență;
 Ordinul nr.3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și
școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă
și pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în instituțiile de
învățământ superior de stat acreditate;
 Legea nr. 227/2015 privind Noul Cod Fiscal, actualizată;
 Ordinul 4104/21.06.2017 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației
Naționale nr.3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor
și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul
superior de stat, învățământ cu frecvență;
 Ordinul 4366/13.07.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul
Ministrului Educației Naționale nr.3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criiterilor
generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și
cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.
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Parte din articole sunt preluate integral.
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Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1
Statul român susţine învăţământul şi asigură implementarea unor măsuri de susţinere a
performanţei academice, respectiv a unor măsuri privind facilitarea accesului la servicii
educaţionale pentru candidaţii proveniţi din medii socio-economice defavorizate şi asigurarea
unui climat de echitate în învăţământul superior românesc, prin burse şi alte forme de sprijin
material oferite studenţilor din învăţământul superior din România.
Art. 2
(1) Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” (în continuare AMGD) acordă, în condiţiile
legii, următoarele categorii de burse:
- burse pentru stimularea performanței academice:
- burse de performanță,
- burse de merit,
- burse de ajutor social:
- burse de ajutor social,
- burse sociale ocazionale,
- burse speciale (pentru studenții cu rezultate remarcabile în activități culturale),
- burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate prin
programul Erasmus+,
- alte forme de sprijin material.
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe
bază de contract, în condiţiile Legii nr.376/2004.
(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs
burse care să le poarte numele.
(4) Studenţii pot beneficia şi de alte burse, finanţate din veniturile proprii ale AMGD şi
din alte forme legal constituite.
Art. 3
(1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada întregului an universitar, 12
luni.
(2) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de
master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al
respectivului ciclu, li se va/vor acorda aceleași tip de bursă până la finalizarea anului
universitar, respectiv, adică până la susținerea examenului de finalizare a studiilor.
(3) În cazul în care studenții înmatriculați în anul final nu își încheie examenul de
licență/disertație în prima sesiune dedicată acestor examene, datorită încetării calității
sale de student acesta nu va mai beneficia până la finalul anului universitar, respectiv a
perioadei în care și-a finalizat examenele de studii de bursă.
Art. 4
(1) Beneficiarii burselor acordate de AMGD, potrivit prezentului Regulament, sunt
studenţii AMGD, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene,
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ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la
învăţământul universitar nivel licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă,
şcolarizaţi în regim bugetat.
(2) Studenții înmatriculați în învățământul universitar nivel licență și master, forma de
învățământ cu frecvență, școlarizați în regim taxă pot să fie beneficiarii burselor de
performanță, dacă întrunesc condițiile necesare, respectiv AMGD dispune de fondurile
proprii necesare acordării burselor.
(3) Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la
bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, orientarea sexuală,
apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii
legal constituite ori cu activitatea conformă cu legislaţia europeană în vigoare,
numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în
străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
Art. 5
(1) a) Condiţia de obţinere a unei burse acordate de AMGD sau de către personalităţi şi
fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie
integralist. Este integralist studentul care a promovat toate disciplinele obligatorii
prevăzute în planul de învățământ, precum și pe cele opționale asumate/alese cf.
Contractului disciplinelor.
b) Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire psiho-pedagogică nu sunt
luate în calcul pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei, cu
excepția studenților din anii 2 și 3 Pedagogie muzicală, promoțiile 2017 și 2018.
c) Studenţii care nu au primit calificativul ”admis” la disciplina Educaţie Fizică,
disciplină obligatorie, nu pot beneficia de bursă.
d) Studenţii care au beneficiat de bursă Erasmus şi care au promovat examenele în
baza unor acorduri bilaterale de schimburi în străinătate, având foaia matricolă şi
echivalarea examenelor promovate, cu minimul 30 de credite obţinute la disciplinele
obligatorii şi opţionale vor fi luaţi în calcul în privinţa acordării burselor.
e) În cazul în care echivalările notelor studenților care au beneficiat de bursa Erasmus,
nu vor ajunge la timp, perioada de realizare a listelor cu studenții beneficiari se va
prelungi cu maximum o săptămână.
(2) Fac excepţie de la această prevedere studenţii cetăţeni străini bursieri ai statului român,
cărora li se acordă bursă pe un an academic, în condiţiile promovării anului universitar
anterior, obţinând minim 60 de credite/an, dar nu mai mult decât perioada academică legală
prevăzută pentru specialitatea respectivă.
Capitolul II. Criterii generale de acordare a burselor
Art. 6
(1) Bursele pentru stimularea performanţei academice, acordate din fonduri de la
bugetul de stat, sunt burse de merit şi de performanță şi se acordă studenţilor din
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AMGD, înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă, fiind
distribuite conform metodologiei proprii.
(2) Pot fi acordate burse pentru stimularea performanței academic, din fonduri proprii,
studenților școlarizați în regim cu taxă, în cazul în care aceștia întrunesc condițiile
și se încadrează în categoria burselor de merit.
(3) Bursele prevăzute la alin. (1) au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate
academice deosebite.
Art. 7
(1) Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse sunt burse de
ajutor social şi burse de ajutor social ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri
de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socio-economică a
familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite prin OMEN 3392/27.02.2017 şi a
criteriilor specifice, elaborate conform metodologiei proprii.
(2) Pentru acordarea burselor sociale nu sunt prevăzute criterii academice, în afara celui
de promovabilitate.
(3) Cuantumul bursei este stabilit prin hotărâre a Senatului, la propunerea Consiliului de
Administraţie, în urma consultării cu Asociaţia Studenţilor Academiei de Muzică
”Gheorghe Dima” (în continuare ASAMGD), potrivit fondurilor disponibile şi
nevoilor identificate la nivelul comunităţii studenţeşti.
(4) Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de
faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.
Art. 8
(1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat este repartizat AMGD de
către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), proporţional cu numărul total al
studenţilor români înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă,
fără taxă de studii, ciclurile de studii licenţă şi master, în baza contractului
instituţional pentru fondul de burse.
(2) Din fondul de burse repartizat AMGD, un procent de 30 % din total este alocat
categoriei de burse sociale.
(3) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime,
acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de stimulare a performanţei.
(4) Destinaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbată.
Art. 9
(1) Fondul pentru burse provenit de la bugetul de stat, poate fi suplimentat pentru fiecare
categorie de burse, cu fonduri provenite din venituri proprii, excepţie făcând bursele
care sunt acordate din veniturile proprii AMGD.
(2) Ponderea fondurilor alocate de universitate pentru burse, provenite din venituri proprii,
din totalul fondului pentru burse al universităţii constituie un indicator de performanţă
în evaluările instituţionale realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior (ARACIS), respectiv indicator de performanţă pentru
acordarea finanţării suplimentare a instituţiilor de învăţământ superior.
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Art. 10
(1) Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotărâre a Senatului,
la propunerea Consiliului de administraţie, în urma consultării cu ASAMGD.
(2) Cuantumul bursei de performanţă poate fi mai mare sau egal cu cuantumul bursei de
merit atribuită în instituţia de învăţământ. Cuantumul bursei de merit este mai mare
decât cel al bursei de studiu, iar cuantumul bursei de studiu este mai mare decât cel al
bursei de ajutor social.
Art. 11
(1) Bursele atribuite pentru stimularea performanţei prevăzute la art. 2 alin (1) se pot
acorda studenţilor care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele
mai mari medii din acelaşi an de studiu al unui program de studii.
(2) Instituţia poate stabili proceduri interne pentru acordarea de sprijin financiar
studenţilor cu rezultate deosebite școlarizați în regim cu taxă, pentru participarea la
conferinţe, concursuri de interpretare, festivaluri sau publicarea de articole ştiinţifice,
etc.
Art. 12
(1) Studenții care beneficiază de bursa Erasmus+ au dreptul să beneficieze de bursa pentru
stimularea performanței academice.
(2) În cazul în care studentul pleacă pentru durata unui semestru, în situația de față va fi
luată în considerare media semestrului care a fost încheiat înaintea plecării.
(3) În cazul în care studentul își prelungește bursa Erasmus+ cu încă un semestru, el poate
beneficia în continuare de bursa de stimulare a performanței academice, dacă reușește
să își clarifice situația notelor prin aducerea foii matricole de la universitatea în care a
studiat, respectiv să își dea examenele la care nu are note înainte de începerea
semestrului pentru care dorește să primească bursă.
(4) În cazul în care studentul nu reușește să își facă transcripția notelor și nu își dă
examenele la disciplinele lipsă, acesta nu mai poate fi considerat eligibil pentru
obținerea unei burse de stimulare a performanței academice.
(5) Datorită faptului că toți studenții AMGD au dreptul egale, pentru a fi luați în
considerare și studenții beneficianți ai unei burse de mobilitate de studii, perioada de
realizare a listelor se va prelungi cu maximum o săptămână, pentru clarificarea
informațiilor primite.
Art. 13
(1) Informaţiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor, de la bugetul de
stat, se fac publice prin afişarea pe pagina web şi la sediul universităţii, la începutul
anului universitar, precum şi în ”Ghidul studentului”.
(2) Acordarea burselor se realizează în baza prevederilor regulamentelor proprii ale
universităţii, stabilite prin hotărâre a Senatului universităţii, la propunerea Consiliului
de administraţie, în urma consultării ASAMGD.
(3) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea obţinerii
unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul şi la avizierul fiecărei
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universităţi/facultăţi cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru
depunerea acestora.
(4) Procedura de acordare a burselor include prevederi speciale privind modalitatea de
contestaţie, perioada pentru depunerea acestora şi responsabilul de rezolvarea
contestaţiilor înregistrate privind modul de atribuire al burselor.
a) Contestațiile depuse pot fi doar în privința burselor de ajutor social.
b) Studenții pot formula contestație scrisă la Facultate, în termen de 3 zile lucrătoare
de la afișarea Listei de bursieri, în cazul unei respingeri.
c) Contestațiile se soluționează de către comisia de burse de la nivelul fiecărei
facultăți, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a
contestațiilor. Comisia este alcătuită din decanul facultății, un student reprezentant
din Consiliul Facultății, un student reprezentant al ASAMGD și consilierul juridic.
d) În cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestație, datorită
complexității sale, poate fi soluționată doar de un organism mai amplu, contestația
va fi îndreptată Comisiei de acordare a burselor pe universitate, împreună cu actele
dosarului, înlăuntrul termenului de soluționare, arătând motivele pentru care nu s-a
soluționat la facultate. Comisia de acordare a burselor pe universitate este alcătuită
din prorector pe activități didactice și studențești, secretar șef, consilier juridic,
contabil șef și președintele ASAMGD.
e) În toate cazurile de sesizare, Comisia de acordare a burselor pe universitate va
soluționa cererea în termen de 5 zile de la înregistrare și va comunica imediat
rezoluția facultății.
Art. 14
În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei
burse pentru ajutor social sau a burselor speciale, universitatea va sesiza organele de anchetă
competente şi vor proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.
Capitolul III: Criterii de acordare a burselor sociale
Art. 15
Bursa de ajutor social şi bursa social-ocazională fac parte din categoria burselor pentru
susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Acestea sunt acordate din fonduri de la
bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socio-economică a familiei
studentului, a criteriilor generale stabilite prin OMEN 3392/27.02.2017 şi a criteriilor
specifice, elaborate conform metodologiei proprii.
Art. 16
(1) Pentru acordarea burselor de ajutor social nu sunt prevăzute criterii academice, în afara
celui de promovabilitate.
(2) Rolul burselor de ajutor social este de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru
studenţii proveniţi din medii socio-economice defavorizate, din familii defavorizate şi
celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, în vederea parcurgerii
programelor de studii universitare la care sunt înscrişi.
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Art. 17
(1) Bursele de ajutor social se acordă, pe baza prevederilor regulamentului propriu stabilit
prin hotărâre a Senatului universităţii, la propunerea Consiliului de administraţie, ca
urmare a consultării cu ASAMGD.
(2) Beneficiarii burselor de ajutor social sunt:
a) Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru
acordarea bursei sociale;
b) Studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă
renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică,
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist,
boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.) surditate, fibroză chistică, cei
infestaţi cu virusul HIVs sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice.
c) Studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea
semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai
mare decât salariul de bază minim net pe economie;
(3) Bursele de ajutor social se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35
de ani.
Art. 18
Cuantumul burselor de ajutor social se stabileşte, prin hotărâre a Senatului universităţii, la
propunerea Consiliului de administraţie, în urma consultării cu ASAMGD, în limita
fondurilor disponibile şi nevoilor identificate la nivelul comunităţii studenţeşti.
Art. 19
(1) Studenţii pot beneficia ocazional la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de
următoarele tipuri de burse de ajutor social, indiferent dacă studentul mai beneficiază
de altă categorie de bursă:
a) Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte,
care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru
care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din
punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni
dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net
mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această
categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an
universitar;
b) Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei
sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari
decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru
naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut,
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care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil
născut;
c) Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru
decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se
înțelege soț, soție, copil. În cazul decesului studentului (ei) necăsătorit(ă),
căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de
gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
(2) Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul universităţii, la propunerea
Consiliului de administraţie, în urma consultării cu ASAMGD, dar trebuie să fie cel
puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.
Art. 20
(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi
în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă
este cazul, luând în calcul:
a) Veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de
război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I
de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau
fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) Venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lauzie sau indemnizaţia
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
g) Ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate
din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri
externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte
persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă,
inclusiv indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi
îngrijirea copilului bolnav;
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h) Veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
i) Drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen
redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale
gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
j) Orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
182/2016;
k) Orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
l) Dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin raportarea acestora la 12.
(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are
în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 21
(1) În vederea acordării burselor de ajutor social, studenţii trebuie să depună următoarele
documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de
burse oferite.
2) Studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului
un venit lunar net mediu pe membru de familie:
a) Cerere tip;
b) Copie după cartea de identitate a studentului solicitant (xerox);
c) Copii după buletinele/cărţile de identitate ale părinţilor (xerox);
d) Copii după certificatele de naştere şi cărţile de identitate (dacă este cazul) ale
celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor (fraţi, surori etc.) xerox;
e) Adeverinţă de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă
de învăţământ;
f) Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei, după caz: adeverinţe
din care rezultă venitul net pe cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului
universitar pentru persoanele din familie încadrate în câmpul muncii, taloane
(cupoane) sau adeverinţe de pensie (de la Casa de pensii), de ajutor social în
condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru alte
indemnizaţii şi sporuri din cele 3 luni anterioare începerii semestrului/anului
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universitar, talonul de plată a ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare
profesională sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru
ultimele trei luni sau adeverinţă de şomaj;
g) Pentru studenţii orfani de un părinte - copie după certificatul de deces şi cupoane
de pensie de urmaş pentru student şi fraţii acestuia, din ultimele luni (dacă este
cazul);
h) Pentru studenţii cu părinţi divorţaţi – copie a hotărârii judecătoreşti şi cupoane de
pensie de întreţinere (alimentară), pentru student şi fraţii acestuia, din ultimele trei
luni;
i) Pentru studentul/studenta care solicită bursă şi nu obţine niciun fel de venit,
declaraţie pe proprie răspundere la notariat sau la primăria localităţii de domiciliu,
că nu realizează nici un fel de venituri;
j) Pentru fiecare membru al familiei care nu obţine niciun fel de venit, declaraţie pe
proprie răspundere la notariat sau la primăria localităţii de domiciliu, că nu
realizează niciun fel de venituri;
k) Adeverinţe eliberate de Administraţia Financiară pentru fiecare membru al familiei
privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de
lege, eliberate cu cel mult 2 săptămâni înaintea prezentării acestora (ex: chirii,
PFA, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a
proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal);
l) Procesul verbal de impunere şi/sau Declaraţia de impunere, privind impozitul pe
venitul agricol, conform legii nr.34/1994, pentru anul curent;
m) Declaraţie pe proprie răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria
localităţii de domiciliu, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei sau
membrii majori ai familiei fără discernământ, care nu urmează o formă de
învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
n) Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copii minori cu probleme
medicale, dacă este cazul;
o) Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că el şi familia
sa nu mai are şi alte venituri;
p) Alte acte solicitate de Serviciul Contencios.
3) În vederea obţinerii unei burse sociale pe motive medicale se vor depune următoarele
documente:
a) Cerere tip;
b) Copie după cartea de identitate a studentului solicitant (xerox);
c) Certificat medical eliberat de un medic specialist sau medic primar cu competenţe
în domeniul diagnosticului, vizat de medicul de la Policlinica Studenţească. În
certificatul medical se va menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în
categoriile de boli specificate în HG nr. 558/1998;
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d) Declaraţie pe proprie răspundere a studentului la notariat sau la primăria localităţii
de domiciliu, că nu realizează niciun fel de venituri proprii.
4) În vederea obținerii unei burse pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi
încălţăminte se vor depune următoarele documente:
a) Cerere tip;
b) Copie după cartea de identitate a studentului solicitant (xerox);
c) Adeverințe care să certifice starea financiară a studentului și a membrilor de
familie;
d) Declarație pe proprie răspundere la notariat sau la primăria localității de domiciliu,
că nu realizează niciun fel de venituri.
5) În vederea obținerii unei burse pentru ajutor social ocazional de maternitate de vor
depune următoarele documente:
a) Cerere tip;
b) Copie după cartea de identitate a studentului solicitant (xerox);
c) Copie după certificatul de naștere al copilului (xerox);
d) Declarație pe proprie răspundere la notariat sau la primăria localității de domiciliu
că soțul/soția nu realizează niciun fel de venituri.
6) În vederea obținerii unei burse pentru ajutor social ocazional în caz de deces se vor
depune următoarele documente:
a) Cerere tip;
b) Copie după cartea de identituate a studentului sau a unui membru de familie
solicitant (xerox);
c) Copie după certificatul de deces (xerox);
d) Declarație pe propria răspundere la notariat sau la primăria localității de domiciliu
că soțul/soția nu realizează niciun fel de venituri.
Capitolul IV: Criterii de acordare a burselor pentru stimularea performanţei academice
Art. 22
(1) Bursele pentru stimularea performanţei academice sunt burse de merit şi burse de
performanță, atribuindu-se beneficiarilor, pe durata unui semestru universitar
(cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examen de licenţă sau absolvire), în
conformitate cu planul de învăţământ, mai puţin în perioada vacanţelor şi sesiunii de
restanțe din toamnă.
(2) Aceste tipuri de burse se acordă pe durata întregului an universitar, 12 luni.
(3) Excepție de la art.22, al.(2) îi reprezintă studenții înmatriculați în ultimul an de studii
la ciclurile de studii licență/master, conform art. 3.
(4) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă de merit
sau de performanță, cu excepţia studenţilor care deţin şi o bursă de ajutor social,
oricare ar fi titulatura ei, putând fi cumulate cu alte burse obţinute de student.
Art. 23
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(1) Fondul de burse destinat burselor de merit şi de performanță se repartizează pe
facultăţi, în raport cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai
Confederaţiei Elveţiene, cursuri cu frecvenţă din facultatea respectivă, şcolarizaţi în
regim bugetat.
(2) Un cuantum din fondurile extrabugetare (venituri proprii) sunt îndreptate spre
acordarea burselor de performanță pentru studenții școlarizați în regim cu taxă.
AMGD susține anual financiar acordarea unei burse de performanță (media 10), unui
student înmatriculat la cursuri cu frecvență, școlarizat în regim cu taxă. Cuantumul
acesteia este egal cu cel al bursei de stimulare a performanțelor academice, bursa de
perfomanță, acordată studenților școlarizați în regim bugetat.
(3) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a
studenților este de 201 lei/lună/pe perioada derulării activităților didactice/student de
la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii, conform OUG nr.2/2017.
(4) Fondul general de burse reprezintă înmulțirea numărului de studenți ai AMGD, români
și ai statelor UE, Confederației Elvețiene, învățământ cu frecvență, buget, cu alocația
bugetată acordată de către MEN pentru fiecare student bugetat.
(5) Fondul de burse alocat universităţii se repartizează astfel:
30 % - fond pentru burse de ajutor social
70 % - fond pentru burse de stimulare a performanţei academice (de merit şi de
performanță)
Art. 24
(1) Studenţii care urmează concomitent două specializări (una la AMGD și o alta la alte
instituţii de învăţământ superior), pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai la
una dintre universități.
(2) Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor, la reînmatriculare vor beneficia de
bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru înaintea întreruperii.
(3) Studenţii care au fost înmatriculaţi pe locuri cu taxă şi au fost glisaţi pe un loc bugetat
beneficiază de orice categorie de bursă, după media obţinută în semestrul precedent.
(4) Bursele de merit, de performanță şi de ajutor social se suspendă pe perioada în care
beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară, indiferent cine finanţează respectivele plecări, cu
excepţia bursierilor ERASMUS, a studenţilor plecaţi în baza acordurilor bilaterale de
schimburi şi a studenţilor plecaţi în stagii de practică sau pentru alte activităţi
prevăzute în planurile de învăţământ.
Art. 25
(1) Bursele de merit şi de performanță se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor
generale (examene, verificări, proiecte – conform planului de învăţământ) obţinute în
semestrul anterior semestrului pentru care se solicită bursă.
(2) Media (ponderată) se calculează prin înmulţirea fiecărei note (cu excepţia celor
parţiale) cu numărul creditelor aferente disciplinei, iar totalul acestor înmulţiri se
împarte la suma creditelor (60 pentru media anuală / 30 pentru media semestrială).
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(3) În calculul mediei de final de semestru vor fi luate în calcul notele obținute la
disciplina opțională și limba străină opțională. Notele de la disciplinele și modulele
facultative sunt cuprinse doar în media de la finalul studiilor.
(4) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii luate în
considerare în ordinea următoare:
a) Media de pe semestrul precedent; în cazul studenţilor din anul I, nivel licenţă, în
semestrul I se va ţine cont de media de la Bacalaureat, media celor 4 ani de liceu,
nota de la specialitate, iar în cazul studenţilor din anul I, nivel master, în semestrul
I se va ţine cont de media de la examenul de licenţă, media anilor de licenţă, nota
de la specialitate, etc.;
b) Nota obţinută la disciplina de specialitate care are 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;
c) Notele obţinute la disciplinele fundamentale;
d) Media obţinută la concursul de admitere;
Art. 26
(1) Bursele de performanță se pot acorda studenţilor de la învăţământul universitar
ciclul licenţă, începând cu anul II de studiu, fiind necesar ca studentul să obţină pe
primul an universitar media 10.
(2) Acestea sunt acordate studenţilor care îndeplinesc criteriul de mai sus, iar în cazul
celui de al doilea semestru, studentul trebuie să aibă media 10 atât pe anul universitar
precedent, cât şi pe primul semestru al anului universitar pe care îl urmează.
(3) Alocaţiile bugetate destinate bursei de merit se pot folosi numai pentru studenţii
bugetaţi.
(4) Numărul de burse de performanță acordat într-o facultate se calculează în funcţie de
câte medii de 10 există.
(5) Bursele de performanță sunt acordate pe facultăţi, fondul total al acestora fiind extras
din fondul total de bani destinat unei facultăţi.
(6) Bursele de performanță sunt acordate doar studenţilor ciclului de licenţă.
Art. 27
(1) Bursele de merit se acordă din alocaţii bugetare, beneficiarii acestei burse sunt
studenţii prevăzuţi la art. 4 (1).
(2) Repartizarea fondului de burse de merit se face pe facultăţi şi specializări, proporţional
cu numărul studenţilor bugetaţi, înmatriculaţi la învăţământ cu frecvenţă. Din fondul
facultăţii se scade fondul necesar burselor de performanță și apoi se calculează
numărul burselor de merit.
(3) Bursele de merit sunt acordate studenţilor integralişti, în ordinea descrescătoare a
mediilor obţinute în semestrul anterior, fără a se coborî mai jos de media 9,50, în
funcție de fondul disponibil.
(4) Pentru semestrul I din primul an universitar criteriul este media de la concursul de
admitere.
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(5) În cazul în care fondurile disponibile nu vor fi utilizate în totalitate, baremul mediei de
9,50 poate coborî, în funcţie de facultate.
(6) În cazuri de paritate, departajarea pentru studenţii din anul I se va face în funcţie de
media de la Bacalaureat, iar pentru studenţii din anii mai mari, departajarea se face în
funcţie de media primului semestru al anului universitar precedent şi poate coborî
până la realizarea departajării.
(7) Pentru studenţii care urmează ciclul de masterat şi au media 10, bursa alocată este cea
de merit.
Art. 28
(1) Bursele speciale sunt finanţate din venituri proprii ale universităţii.
(2) Acestea sunt acordate studenţilor care au avut performanţe cultural-artistice deosebite
şi pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.
(3) Criteriile de acordare a bursei de performanţă cultural-artistică:
a) Bursa de performanță cultural-artistică se acordă studenților începând cu anul II de
studii.
b) Obţinerea de premii la concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale în
perioada în care este student la AMGD;
c) Participarea la concerte, recitaluri şi evenimente cultural-artistice;
d) Evaluarea activităţii cultural-artistice se va realiza în baza punctajului obţinut,
determinat astfel:
Categorii punctate
Punctaj
Concursuri/Festivaluri naţionale şi internaţionale
Premiul de excelenţă
100
Premiul I
90
Premiul II
80
Premiul III
70
Premiul speciale
60
Participare
50
Evenimente cultural-artistice
Concerte în cadrul instituţiilor de cultură din 100
străinătate în calitate de solist
Concerte în cadrul instituțiilor de cultură din țară în 90
calitate de solist
Concerte în calitate de membru al orchestrei
80
Recitaluri camerale
70
Recitaluri de clasă
60
(4) Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursa de performanţă
cultural-artistică, va cuprinde:
a) Cerere tip;
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b) Curriculum Vitae în format Europass;
c) Copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la activităţile artistice,
afişe, programe de sală ale concertelor/recitalelor susţinute;
d) Recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea
cultural artistică.
(5) La începutul fiecărui an universitar Senatul universităţii aprobă numărul de burse de
performanţă cultural-artistică, stabilit în Consiliul de Administraţie, în urma
consultării cu ASAMGD, respectiv comisiile de evaluare a candidaţiilor pentru
obţinerea unei burse de performanţă şi propunerile comisiilor de evaluare
(6) Bursele de performanţă sunt acordate pe durata întregului an universitar, 12 luni.
Bursierii din ultimul an de studiu, licență/master, primesc bursele până la sesiunea de
susţinere a examenelor de finalizare a studiilor organizată imediat după absolvire.
(7) Un student poate beneficia o singură dată în cadrul unui ciclu de învăţământ de această
categorie de burse.
Art. 29
(1) Bursele speciale pentru implicarea studenţilor în activităţi extracurriculare şi de
voluntariat sunt acordate din veniturile proprii ale universităţii.
(2) Criteriile de acordare ale acestui tip de bursă sunt:
a) Implicarea în festivaluri naţionale şi internaţionale desfăşurate în cadrul
universităţii;
b) Realizarea unei activităţi de voluntariat şi înafara instituţiei de învăţământ;
c) Evaluarea activităţii se va realiza conform următorului punctaj:
Categorii punctate
Punctaj
Festivaluri Internaţionale
100
Festivaluri Naţionale
90
Asociaţia Studenţilor AMGD
80
Voluntar la instituţii de cultură
70
(3) Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursa de performanţă pentru
implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat, va cuprinde:
a) Cerere tip;
b) Curriculum Vitae în format Europass;
c) Adeverinţe de la instituţiile/ONG-urile/evenimentele la care s-a participat, pentru a
atesta calitatea de voluntar;
d) Scrisoare de recomandare din partea persoanei care a coordonat activitatea de
voluntar.
(4) La începutul fiecărui an universitar Senatul universităţii aprobă numărul de burse de
performanţă cultural-artistică, stabilit în Consiliul de Administraţie, în urma
consultării cu ASAMGD, respectiv comisiile de evaluare a candidaţiilor pentru
obţinerea unei burse de performanţă şi propunerile comisiilor de evaluare.

Cluj-Napoca, Str. I.C.Brătianu, nr. 25, cod poștal 400079
Telefon/fax: 0264593879
Web: www.amgd.ro
Email: amgd@amgd.ro | conscluj@gmail.com

(5) Bursele de performanţă sunt acordate pe durata întregului an universitar, 12 luni.
Bursierii din ultimul an de studiu primesc până la sesiunea de susţinere a examenelor
de finalizare a studiilor organizată imediat după absolvire.
(6) Un student poate beneficia o singură dată în cadrul unui ciclu de învăţământ de această
categorie de burse.
Capitolul V. Criterii de calculare a burselor
Art. 30
(1) Cuantumul fiecărui tip de bursă este hotărât de Senatul universităţii, la propunerea
Consiliului de Administraţie, în urma consultării ASAMGD, cu respectarea legislaţiei
în vigoare.
(2) Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât al bursei de merit. Cuantumul
bursei de merit este mai mare decât al bursei sociale. Cuantumul bursei sociale este
stabilit în conformitate cu prevederile CNFIS şi trebuie să acopere cheltuielile minime
de cazare şi masă. În privinţa bursei speciale, în funcţie de fondurile din venituri
proprii disponibile se va decide cuantumul acesteia.
(3) În privinţa cuantumului destinat burselor speciale, acesta este propus de ASAMGD,
stabilit de Consiliul de Administraţie, şi aprobat de Senatul universităţii în funcţie de
veniturile proprii de care dispune instituţia.
(4) Din cuantumul total destinat fondului de burse, 30% se îndreaptă înspre bursele
sociale, restul fiind adresat burselor pentru stimularea învăţării.
Art. 31
(1) Bursele sunt distribuite pe facultăţi proporţional cu numărul studenţilor înmatriculaţi la
programe de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii, ciclurile de studii
licenţă şi master, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse.
(2) În cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca există 2 facultăţi
(Interpretare Muzicală şi Teoretică) şi o extensie, fondul pentru bursele de stimulare a
performanţei fiind împărţit proporțional cu numărul de studenți.
(3) Din numărul total al studenţilor înscrişi la buget în fiecare facultate, se scade numărul
de studenţi străini care nu sunt din Uniunea Europeană și nu au dat admitere pe
locurile bugetate. Aceștia pot sau nu să beneficieze de o bursă din partea statului
român.
(4) Pentru fiecare ciclu de învăţământ (licenţă şi master) al fiecărei facultăţi se va calcula
un fond pentru burse separat, procentual, în funcție de numărul de studenți.
(5) Procentual, în funcţie de numărul studenţilor care sunt înscrişi, se vor stabili și
fondurile pentru specializările Facultății de Interpretare.
(6) Fac excepție studenţii Facultăţii Teoretice, unde vor fi ierarhizaţi în ordine
descrescătoare, fără a se ţine cont de departamentul din care specializarea lor face
parte.
Art. 32
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(1) Din totalul fondurilor dedicate burselor pentru stimularea performanţei din cadrul
fiecărei specializări, se va scădea fondul necesar burselor de performanță, iar restul va
fi împărțit procentual pe specializări pentru bursele de merit.
(2) Bursele vor fi repartizate în mod egal pe instituţie, evitând discrepanţele între mediile
de bursă de merit de la Facultatea de Interpretare şi mediile de bursă de merit de la
Facultatea Teoretică, în cazul în care este posibil.
(3) Studenţii integralişti, care în urma concursului de admitere au fost înmatriculaţi la o a
doua specializare, pot beneficia de bursă la o singură specializare, mai precis, la cea la
care sunt înmatriculați la buget.
Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art. 33
(1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă,
pentru un singur program de master, cu excepţia burselor pentru stagii de studii
universitare şi postuniversitare.
(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are
dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă
mai îndelungată de timp.
(3) Prin excepţie de la alin. (2), studenţii care beneficiază de bursa socială pot primi şi
orice alt tip de bursă reglementat prin OMEN 3392/27.02.2017.
(4) Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (3) şi care au dreptul să primească atât
bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze pentru una dintre ele,
putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă
mai îndelungată de timp.
Art. 34
(1) Regulamentul este valabil pe perioadă nedeterminată, atâta timp cât nu survin
modificări aprobate de către Senatul AMGD.
(2) Orice modificare a prezentului regulament intră în vigoare cel mai devreme începând
cu anul universitar ulterior datei aprobării de către Senatul AMGD a modificării.

Prezentul Regulament intră în vigoare începând din semestrul 1 al anului univ. 2017/2018.
Aprobat de Consiliul de administrație din data de 25.10.2017.
Aprobat de Senatul din data de 26.10.2017.

