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Capitolul  I. Dispoziţii generale 

 

Art.1  Având în vedere prevederile art. 12,204,205,223 și 238 din  Legea Educației 

Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  în temeiul  H.G. nr. 

26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale;  Ordinul 

MEN 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; Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 61.1993 

privind alocația de stat pentru copii republicată, Legea nr 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, republicată, toate legile cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinul Ministrului  Educației  Naționale nr. 4104 din 21.06.2017, nr. 4366 

13/07.2017. 

Art.2. Studenţii români de la cursurile de zi din instituţiile de învăţământ superior 

de stat care obţin rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, respectă disciplina 

universitară, au o comportare demnă şi civilizată, pot beneficia din fondurile de la bugetul 

de stat de burse pentru stimularea performanței academice, care sunt burse de merit 

și de performanță, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale (studenții cu 

rezultate remarcabile culturale), burse pentru stagii de studii universitare și 

postuniversitare și  alte forme de sprijin material, burse pe bază de contract din partea 

operatorilor economici, organizații nonguvernamentale sau unor persoane juridice sau 

fizice, ori credite acordate de bănci. 

- Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 

luni), în funcție de mediile semestriale;  

- Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu ai 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 același tip de bursă/burse până la susținerea 

examenului de finalizare a studiilor; 

- Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de 

la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, cetățenia, orientarea 

sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la 

organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în 

vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate 
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în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 

Capitolul  II. Criterii generale de acordare a burselor 

Art.3 Studenții pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de 

licență, pentru un singur program de master, cu excepția burselor pentru stagii de studii 

universitare  și postuniversitare prevăzute la art. 10 din OMEN nr.3392/2017. Un student 

poate beneficia de bursă cu condiția să fie integralist pe toate semestrele. 

- Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar 

are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o 

perioadă mai îndelungată de timp. 

Art.4 Bursele de performanță se pot acorda pentru o perioadă de un an 

calendaristic  studenţilor din anii II -  IV și  masteranzilor din anul II, care se încadrează 

în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: 

    a) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din 

acelaşi an de studiu al unui program de studii; 

    b) au obţinut performanţe artistice, ştiinţifice şi brevete; 

 - La Facultatea de Interpretare, Compoziţie și Studii Muzicale Teoretice,  se acordă 

burse de performanță începând cu  media 9.90, în limita fondurilor disponibile, conform 

criteriilor stabilite (a se vedea  Anexa nr.1). 

- La Facultatea de Teatru se acordă burse de performanță în limita fondurilor 

disponibile, conform criteriilor stabilite (a se vedea Anexa nr. 1). 

 - La Facultatea de Arte Vizuale şi Design nu se acordă burse de performanță. 

Absolvenţii de liceu care au obţinut într-unul dintre ultimii doi ani de studii 

distincţii la concursurile artistice de nivel continental şi mondial, înmatriculaţi de 

Ministerul Educaţiei Naționale în anul I fără concurs de admitere primesc de drept bursă 

de performanță. 

 

Art.5. Bursele de merit se acordă studenţilor din anii I – IV, masteranzilor din 

anii I-II în funcţie de rezultatele la învăţătură astfel: 

-  La toate cele trei facultăți,  media minimă este 8,00 pentru toţi studenţii din 

anii I - IV. 

 

Art.6.  Bursele sociale se acordă la cerere, în fiecare semestru, studenţilor 

integralişti cu vârsta până la 35 de ani,  care au medii sub limitele prevăzute pentru 
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stimularea performanței, dar au un venit lunar net pe membru de familie, pe ultimele trei 

luni inainte de inceperea semestrului, de până la un salariu minim net pe ţară. 

- Cuantumul bursei se stabilește prin hotărârea senatului UNAGE la propunerea 

Consiliului de Administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, în 

limita fondurilor disponibile, pornind de la cuantumul minim propus anual de către 

CNFIS, ținând cont de faptul că bursele trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și 

cazare. 

 

Art. 7. A. Beneficiari ai burselor sociale: 

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; aceasta categorie de studenti  beneficiaza de bursa sociala si pe perioada 

vacanțelor; 

 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 HIV sau bolnavi de 

SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu 

orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare; aceasta 

categorie de student  beneficiaza de bursa sociala si pe perioada vacantelor; 

 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; aceasta categorie de studenti nu 

beneficiaza de bursa sociala pe perioada vacantelor; 

 

B. Documente: 

- În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente 

justificative    (a se vedea Anexa  nr. 2) pe baza cărora se realizează încadrarea în una 

dintre tipurile de burse oferite: 

    a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În 

cazul în care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe 

propria răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru; 



 5 

    b) pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii 

pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă 

socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a 

familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului 

lucrează sau domiciliază în străinătate; 

    c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul; 

    d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se 

prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se 

încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b).din OMEN 3392/2017. 

 

- 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 (a se vedea  Anexa nr.3). 

- Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula 

ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în 

grijă, precum copii, soție, în conformitate cu prevederile legale. 

- Cererile şi documentele justificative se depun la secretariatele facultăţilor în prima 

săptămână a semestrului. Anunțurile pentru depunerea acestor acte  în vederea obținerii 

unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul universitatii și la avizierul fiecărei 

facultăți cu minim 15 zile lucrătoare înainte de începutul semestrului pentru depunerea 

acestora.  

- În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obținerea 

unei burse sociale, universitatea va sesiza organele de anchetă competente și va proceda la 

sancționarea studentului, în funcție de gravitatea faptei.  

- Când numărul cererilor depăşeşte numărul burselor acordate de Senatul Universităţii, în 

soluţionarea acestora se au în vedere atât veniturile nete lunare pe fiecare membru de 

familie, cât şi situaţia la învăţătură. 

 

Art.8. Studenții pot beneficia ocazional de bursă, care se acordă  de către 

Consiliile Facultăţilor la cerere, pe baza documentelor justificative, indiferent dacă mai 

beneficiază de altă categorie de bursă: 

-  bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate 

acorda studenților  cu unul sau ambii părinți decedați, celor proveniţi de la casele de copii 
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sau plasament familial. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de 

două ori în cursul unui an universitar;  

-  bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei (studentului 

a cărui soție nu realizează deloc venituri) pentru procurarea  îmbrăcămintei copilului nou-

născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil 

născut; 

- 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; 

-cuantumul acestor burse este stabilit prin  hotărârea senatului UNAGE la propunerea 

Consiliului de Administrație, dar trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei 

sociale. 

 

Art.9. Bursele speciale/ de excelență se pot acorda studenților care au obținut 

performanțe cultural-artistice sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de 

voluntariat. Bursele se vor acorda în limita fondurilor disponibile ale facultăților, conform 

criteriilor stabilite (a se vedea  Anexa nr.1).  

 

Art.10. Bursele pe bază de contract se avizează anual de către decanatele 

facultăţilor, încheierea contractelor între studenţi şi agenţi economici, precum şi condiţiile 

de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de către bănci 

are loc între cele două părţi - student şi agent/operator economic sau bancă. 

 

Art.11.  Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate 

Universităţii Naţionale de Arte ,,George Enescu” Iaşi de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale (MEN), proporţional cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe 

de studii universitare cu frecvenţă, fără taxă de studii, ciclurile de studii licenţă şi master 

din universitate, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse. 

 

- Fondul de burse pe facultăţi se repartizează de către Senatul UNAGE în funcţie 

de numărul studenţilor. La nivelul Facultăţii, bursele se repartizează de către Consiliul 

Facultăţii mai întâi numeric pe cicluri de studii şi programe de studii.  
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- Fondul burselor sociale reprezintă minim 30% din totalul alocat. În cazul în care 

fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie 

de către Consiliile Facultății pentru acordarea burselor de performanță sau de merit.  

- Destinația fondurilor de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbată. 

- Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu”, Iaşi  poate suplimenta fondul 

pentru burse provenit de la bugetul de stat, pentru fiecare categorie de burse, cu fonduri 

provenite din venituri proprii. 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. 

 

Art.12.  Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora, se stabileşte la începutul 

anului universitar de către Senatul   UNAGE, la propunerea Consiliului de Administrație 

avându-se în vedere următoarele: 

a)   cuantumul bursei sociale trebuie să acopere cheltuielile de cazare la cămin şi masă la 

cantina studenţească şi reprezintă costul acestora, cuantumul este stabilit anual de CNFIS; 

b)  cuantumul bursei de performanță este mai mare decât cuantumul bursei de merit 

atribuită în UNAGE, iar cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei 

sociale. 

În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza urmatoarelor criterii, luate în 

considerare în ordinea urmatoare: 

- Media pe semestrul precedent; 

- Alte criterii stabilite de comisia pe facultate (a se vedea Anexa 1); 

 

Art.13.  Contestaţiile privind atribuirea burselor se depun în termen de 5 zile de la 

afişare la Secretariat Rectorat şi se rezolvă de către Consiliul de Administrație al 

Universităţii în termen de 10 zile. 

 

Art.14.  Bursele se acordă semestrial, pe toată durata acestuia inclusiv pe timpul 

pregătirii şi susţinerii examenului de licenţă în prima sesiune;  

Bursele sociale se acordă semestrial. Excepţie fac studenţii orfani de ambii părinţi, 

proveniţi din casele de copii sau plasament familial. 
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Art.15.  Studenţii care au aprobare de prelungire de sesiune pot beneficia de bursă 

dacă îndeplinesc condiţiile, de la data terminării examenelor, dar nu mai târziu de 1 

noiembrie. 

 

Art.16.  Studenţii bursieri care au beneficiat de prelungire de şcolarizare primesc 

bursa în baza mediei generale din anul anterior celui repetat din motive medicale şi numai 

pe durata pentru care nu au primit bursă în anul respectiv. 

 

Art.17.  În cazul studenţilor transferaţi de la o facultate la alta, de la o secţie la 

alta, calculul mediei se face avându-se în vedere atât notele de la examenele din anul 

precedent, cât şi notele de la eventualele examene de diferenţă. Acordarea bursei se face 

începând cu semestrul următor datei de promovare a examenului de diferenţe. 

 

Art.18.   Studenţii care urmează cursurile unei a doua facultăţi sau specializări, ca 

şi studenţii reînmatriculaţi pot primi bursă cu condiţia ca numărul total al anilor în care au 

beneficiat de burse să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi ca durată de 

şcolarizare la facultatea sau secţia de la care urmează să beneficieze de bursă. 

 

Art.19.  În cazul studenţilor ce au beneficiat de întreruperea studiilor din motive 

întemeiate, media de bursă este media ponderată cu două zecimale a mediei semestrului 

încheiat înaintea întreruperii.  

 

Art.20.  Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 

de zile de la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestui termen pot primi bursă 

numai după reluarea activităţii de învăţământ. 

 

Art.21. Studenţii plecaţi în străinătate în interes personal nu primesc bursă pe 

perioada respectivă. 

 

Art.22. Bursa poate fi  ridicată pe o  lună, două sau definitiv,  studenţilor care nu-

şi îndeplinesc obligaţiile profesionale, au acumulat un număr mare de absenţe nemotivate 

sau au săvârşit abateri grave de la disciplina universitară. Bursa se suspendă pentru  luna 

în care studentul acumulează peste 40%  absenţe nemotivate la una din disciplinele: 
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• Orchestră,  Muzică  de  cameră,   Clasa de operă,  Dirijat cor, Ansamblu coral, 

Ansamblu de jazz, Ansamblu psaltic  la Facultatea ICSMT. 

•  Arta actorului  sau  improvizaţie scenică,  Arta mânuirii păpuşii, Arta 

mânuirii marionetei la Facultatea de Teatru. 

Sesizarea în acest sens va fi făcută de titularul de curs către Decanul facultății,  

urmând ca problema să fie discutată în cadrul Consiliului facultății.   Decizia va fi afișată 

la avizierul facultății.  

 

Art.23.  Sumele realizate din sancţionarea studenţilor bursieri rămân la fondul de 

burse al Facultăţii respective, putând fi utilizate de către Consiliul Facultăţii fie pentru 

acordarea de burse studenţilor care, deşi îndeplinesc condiţii nu au primit bursă din cauza 

fondului, mic alocat, fie pentru mărirea cuantumului burselor. 

 

Art.24.   Studenţii români integralişti care au obţinut cel puţin media generală de 

8,00 şi nu au avut nicio restanţă în semestrul I, nu au avut abateri disciplinare şi sancţiuni, 

pot beneficia de dreptul de a fi trimişi în tabere de odihnă gratuit. 

 

Art.25.  Studenţii români orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii, 

din plasament familial sau din familii cu mai mult de 3 copii preşcolari, şcolari sau 

studenţi în întreţinere, pot beneficia de un bilet de odihnă gratuit cu condiţia de a fi 

integralist, indiferent de medie. 

 

Art.26.  Numărul de bilete ce pot fi distribuite este stabilit de Ministerul Educației 

Naționale în funcţie de numărul studenţilor pe institut. Repartizarea pe facultăţi se face de 

către Consiliul de Administrație în funcţie de numărul studenţilor fiecărei facultăţi. 

Repartizarea individuală a biletelor se face de către biroul consiliului facultăţii. 

 

Capitolul  III.  Criterii de acordare a burselor  cetățenilor români  

cu domiciliul în străinătate și cetățenilor străini 

    

Art.27. În conformitate cu H.G. nr.   844/2008,   pentru  studenții  masteranzii, 

doctoranzii din Republica  Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnica rornână din  

afara granițelor țării,  pentru cetățenii români  cu domiciliul  în  străinatate, precum și 

pentru cetățenii străini, bursieri ai statului roman, care  studiază în instltuții  și  unități  
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de  învățărnânt  de  stat din  Romania,  acordarea burselor  de studiu se va face 

respectând dispozițiile acestui act normativ. Cuantumul burselor se stabileste 

astfel: 

a) pentru studenti - echivalentul în lei al sumei  de 65 de euro/luna: 

b) pentru masteranzi - echivalentul în lei al sumei de 75 de euro/luna; 

-   echivalentul în lei al bursei  se actualizează în fiecare an, trimestrial,  la cursul  de 

schimb  al monedei euro comunicat de Banca Națională a României pentru ultima 

zi  a   lunii   precedente.   Cheltuielile   privind  ·    plata   burselor   în   cuantumurile 

menționate  se  asigură  de  la  bugetul  de  stat,  din  sumele  alocate  Ministerului 

tutelar cu această destinație. 

- bursele studenților din toate  ciclurile de invațămant din Republica  Moldova și 

din  Ucraina,  ale  celor de  origine  etnică română  din  afara granițelor țării,  ale 

cetațenilor români  cu domiciliul  în străinatate, precum și ale cetățenilor străini 

bursieri ai statului  român  care studiază în instituții și unități de invațământ de 

stat din  România, se suspendă, în cazul  repetenției, pentru anul  de învățământ 

repetat,  urmând  ca  acestea  să  poată   fi  redobândite,  în  anul  de  învățământ 

urmator,  după   promovarea  anului   repetat,  cu  condiția  ca  numarul anilor  de 

bursă să nu depășească durata ciclului academic.  Pe perioada suspendării bursei, 

studenții care repetă anul vor suporta cheltuielile de școlarizare. 

- studenții care  beneficiază de sistemul  creditelor universitare transferabile sau 

sunt înmatrculați  în anul  următor,  având  aprobarea de a susține examene din 

anii  anteriori,  beneficiază de  bursă,  dar  nu  mai  mult  de  durata academică  a 

studiilor. 

-   pentru   studenți  și  masteranzi   bursa  se  acordă   pe  parcursul  anului 

academic,  inclusiv în  vacanțele de  iarnă   și de  primăvară, și nu  se  acordă pe 

perioada vacanței de vară. 

- în timpul  vacanței de vară  studenții pot primi bursă  numai  în  cazul  în  care 

sunt  reținuți  la facultate   pentru activități  curriculare. 

- pentru doctoranzii de la forma de învățământ cu frecvență, bursa se acordă pe 

toata durata anului  calendaristic. 

 

Dispoziții finale 

Art. 28 Responsabilități în procesul de acordare a burselor în cadrul 

UNAGE Consiliul de Administrație aprobă anual Comisia centrală de acordare a 
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burselor pe universitate. Consiliul fiecărei facultăți aprobă anual Comisia de analiză, 

evaluare a dosarelor și atribuire a burselor pe facultate, comisie care este constituită 

din decanul sau un prodecan al facultății, secretarul facultății și directorii de 

department. 

 

Art.29. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor și atribuire a burselor   

   din facultate are următoarele responsabilități : 

- Constituirea  fondului  pe categorii de burse; 

- Împărțirea corectă a fondului de burse pe ani de studiu, specializări și direcții 

de studiu, în funcție de specificul facultății;  

- Analizarea documentelor din dosarele depuse; 

- Analizarea și rezolvarea contestațiilor; 

- Verificarea încadrării în fondurile alocate; 

- Propuneri pentru completarea , modificarea regulamentului de acordare a 

burselor ; 

- Consilierea secretariatelor facultăților în procesul de atribuire a burselor ; 

- Monitorizarea acordării burselor de performanță. 

 

Art. 30. Comisia de acordare a burselor pe universitate are următoarele  

    responsabilități: 

- Propune reactualizări ale Regulamentului privind acordarea burselor; 

- Primește  și aprobă listele cu studenții bursieri  pe fiecare facultate; 

- Monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivelul 

universității; 

- Transmite către structurile implicate listele finale cu studenții beneficiari ai 

burselor; 

 

Art. 31. Secretariatele Facultăților au următoarele responsabilități: 

- Primirea și verificarea conținutului dosarelor depuse; 

- De sesizare a Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor și atribuire a burselor pe 

facultate precum și a Comisiei centrale de acordare a burselor din universitate a 

cazurilor  nereglementate, nenormate de  prezentul Regulament, în vederea 

completării acestuia; 

- Transmiterea dosarelor primite  pentru toate categoriile  de burse către Comisia de 
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analiză, evaluare a dosarelor și atribuire a burselor pe facultate;   

- Prelucrarea datelor  primite de la Comisia de analiză, evaluare a dosarelor și 

atribuire a burselor pe facultate, 

- Afișarea rezoluțiilor contestațiilor; 

- Transmiterea listelor cu bursieri avizate de către  Președintele Comisiei, către 

Comisia  centrală de burse pe universitate și către Senat spre aprobare; Listele 

aprobate vor fi transmise Serviciului Financiar contabil de către secretariatul 

senatului. 

 

Art.32. Direcția  Financiar-Contabilitate are  următoarele responsabilități: 

- Comunicarea către facultăți a cuantumului în vigoare a venitului minim net pe 

economie și a alocației per student în vigoare la data începerii fiecărui semestru; 

- Întocmirea statelor de plată a burselor; 

- Plata burselor  în conturile  deschise și comunicate de către studenți,  sau în 

numerar la casieria universitatii (plata burselor prin casierie se efectuează în 

termen de maxim 3 zile de la ridicarea sumelor din Trezorerie, conform 

programului ce va fi afisat la casierie si la secretariatele facultăților); 

 

Art.33. Responsabilități ale studenților : 

-  De a verifica situația școlară  afișată electronic, în cazul sesizării unor probleme  

legate de încheierea mediilor  să anunțe secretariatele înainte de începerea 

perioadei de depunere a dosarelor; 

- Prezentarea documentației necesare obținerii bursei în termenul stabilit și afișat; 

- Comunicarea către  Serviciul Financiar-Contabil a contului și băncii pentru virarea 

bursei; 

- Studenții care nu și-au deschis un cont bancar vor putea ridica bursa în numerar de 

la casieria UNAGE. 


