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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul general de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii Academiei Forțelor
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în limita fondurilor alocate pentru
această destinaţie.
(2) Temeiul legal este asigurat de:
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 Legea nr. 219/2000 privind egalitatea şanselor de a urma studiile în
învăţământul superior prin acordarea burselor sociale de studiu;
 Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic
internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale;
 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 4507/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 235/2010;
 Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea
criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material
pentru studenţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
 Legea nr. 376/2004 privind bursele private;
 Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4104/2017 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3392/2017
privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de
sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat,
învăţământ cu frecvenţă.
Art. 2. Fondul de burse poate fi constituit din alocaţiile bugetare, precum şi
din veniturile proprii (extrabugetare) ale academiei şi din alte surse potrivit legii.
Art. 3. (1) Academia acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de
burse:
 premiul „Nicolae Bălcescu” (din venituri proprii ale academiei);
 burse pentru stimularea performanţei academice (din alocaţii bugetare):
 bursă de excelență științifică;
 burse de merit;
 burse de performanţă;
 burse de merit olimpic internaţional (Ministerul Educaţiei);
 burse speciale (din alocaţii bugetare):
 burse speciale pentru activitatea sportivă;
 burse speciale pentru activitatea cultural-artistică;
 burse speciale pentru implicarea în activități extracurriculare și de
voluntariat;
 burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în
ţară/străinătate (din venituri proprii ale academiei);
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 burse pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse
(din alocaţii bugetare şi venituri proprii ale academiei):
 burse sociale;
 burse sociale ocazionale.
(2) Din veniturile proprii, extrabugetare, academia poate acorda burse
speciale şi alte forme de sprijin material pentru studenţi, în conformitate cu
hotărârea Senatului Universitar, la propunerea facultăţii.
(3) Atribuirea acestora se face pe bază de concurs, respectiv pe baza
analizei solicitărilor de sprijin material.
(4) Persoanele juridice şi fizice pot acorda studenţilor burse private,
pe bază de contract individual cu studenţii.
(5) Personalităţi şi fundaţii naţionale şi internaţionale pot acorda burse care să le
poarte numele, burse ce vor fi atribuite pe baza condiţiilor impuse de către aceştia.
(6) Studenţii pot beneficia de burse, mobilităţi şi alte drepturi, finanţate din
contracte de finanţare externă nerambursabilă, câştigate de către instituţie în
competiţii naţionale şi internaţionale, în cuantumul prevăzut de aceste contracte.
Art. 4. (1) Beneficiarii burselor provenite din alocaţii bugetare sunt studenţii,
cetăţeni români, la învăţământul universitar, forma de învăţământ cu frecvenţă.
(2) Pentru studenţii străini, inclusiv pentru cei de origine română, academia
poate acorda burse pentru stimularea performanţei, conform legislaţiei în
vigoare şi a acordurilor bilaterale.
Art. 5. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite
din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetăţenia,
orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia,
apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate 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. 6. (1) Pot beneficia de burse numai studenţii care au efectuat integral
activităţile didactice și au promovat toate formele de evaluare, în conformitate
cu planurile de învăţământ.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile solicitanților de burse sociale,
aceștia fiind condiționați numai de îndeplinirea criteriilor de promovare a anului
de studii universitare.
Art. 7. (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 poate beneficia, într-un an universitar, de o singură categorie
de bursă, cu excepţia: burselor sociale, burselor sociale ocazionale (pentru
îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces), burselor private, a burselor
acordate de personalităţi şi a celor acordate de fundaţii naţionale sau internaţionale
şi a suportului financiar ERASMUS sau a altor programe similare, care pot fi
cumulate cu alte burse obţinute de către student.
(3) Bursele de performanţă, cele de merit şi cele de ajutor social se
suspendă pe perioada în care beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară, indiferent cine
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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.
(4) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studii al ciclurilor de studii de
licenţă sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru
de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până
la finalizarea anului universitar respectiv, adică inclusiv luna susținerii
examenului de finalizare a studiilor din prima sesiune prevăzută în structura
anului universitar în curs.
Art. 8. Studentul care se încadrează în două tipuri de bursă provenite din
alocaţii bugetare (cu excepţia burselor sociale) are dreptul să opteze, în scris,
pentru tipul de bursă pe care îl doreşte, cea cu valoarea mai mare sau cea care se
acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp, în maximum o săptămână de
la afişarea listelor. În caz contrar i se acordă bursa cu cel mai mare cuantum.
Art. 9. (1) Studenţii Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu care studiază, concomitent şi în altă universitate, pot beneficia de burse
de la bugetul de stat, prin Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
din Sibiu, numai dacă nu primesc bursă de la cealaltă instituţie.
(2) Verificarea situaţiei studentului, pentru încadrarea în prevederile alin. (1)
se face pe baza fişei de înscriere şi a adeverinţei eliberate de cealaltă facultate,
care să ateste numărul total de semestre în care studentul a beneficiat de bursă.
Art. 10. (1) La nivelul facultăţii, fondul de burse repartizat de Senatul
Universitar este distribuit pe ani de studii, proporţional cu numărul studenţilor
înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă.
(2) Repartiţia fondului de burse al facultăţii se face de către Comisia de
burse a facultăţii.
(3) Comisia de burse a facultăţii are următoarea componenţă:
– preşedinte: decanul facultăţii;
– membri: directorii de departamente, cadrele didactice şi un reprezentant
al studenţilor, membri în Consiliul facultăţii.
Art. 11. (1) Facultatea reţine, din fondul alocat de universitate, cuantumul
burselor speciale. Numărul acestor burse se stabileşte de către Senatul Universitar.
(2) Cuantumul burselor speciale neatribuite va completa, la nivelul
facultăţii, fondul burselor pentru stimularea performanţei.
Art. 12. După reţinerea burselor speciale, fondul rămas se distribuie de
facultate, în:
– fond pentru bursă de excelență științifică;
– fond pentru burse de performanţă;
– fond pentru burse de merit;
– fond pentru burse de merit olimpic internaţional (Ministerul Educaţiei);
– pentru burse de ajutor social ocazional.
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CAPITOLUL II
Algoritmul de acordare a burselor
Secţiunea I – Premiul „Nicolae Bălcescu”
Art. 13. (1) Premiul anual „Nicolae Bălcescu” este instituit în vederea
recunoaşterii şi recompensării performanţelor înalte, a rezultatelor școlare de
excepție și a contribuției importante la dezvoltarea prestigiului internațional prin
fapte vizibile și deosebite în afara instituţiei aduse de către un student militar sau
absolvent al instituţiei.
(2) Condiţiile de depunere a candidaturii, procedura de acordare a
premiului, precum şi alte detalii organizatorice şi de altă natură sunt precizate în
Regulamentul de acordare a premiului „Nicolae Bălcescu”, aprobat de Senatul
Universitar.
Secţiunea a II-a – Bursele pentru stimularea performanţei academice
Art. 14. Bursele pentru stimularea performanţei academice se acordă în
ordinea descrescătoare a mediilor ponderate ale studenţilor unui an de studii,
în raport cu fondul de burse alocat de la bugetul statului şi cuantumul bursei.
Media ponderată a unui an de studii se calculează după formula:
n
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unde: Ni = notele obţinute la examenele din sesiunea de finalizare a semestrului
anterior;
Ci = unităţile de credit transferabile acordate disciplinelor corespunzătoare.
Art. 15. (1) Studenţii din acelaşi an de studii, care obţin aceeaşi medie
ponderată, nu vor primi burse diferite.
(2) În cazul apariţiei unei situaţii prevăzute la alin. (1), iar fondul de burse
la care ar trebui să se încadreze grupul de studenţi nu este suficient,
se procedează astfel:
a) dacă fondul de burse dintr-o categorie ajunge pentru mai puţin de
jumătate din grup, atunci toţi studenţii vor primi burse de categoria imediat
inferioară, urmând ca aceasta să fie completată din categoria următoare;
b) dacă acest fond ajunge pentru mai mult de jumătate din grup sau pentru exact
jumătate, atunci toţi studenţii vor primi burse de categoria respectivă, iar fondul
va fi completat de la categoria imediat inferioară, după modelul stabilit la lit. a).
Art. 16. În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza
următoarelor criterii, astfel:
a) media pe anul trecut/media aritmetică a anilor trecuți;
b) media obţinută la concursul de admitere;
c) media obţinută la examenul de bacalaureat pentru studenţii nivel licenţă
şi media obţinută la examenul de licenţă pentru studenţii nivel master.
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Art. 17. Bursele de performanţă şi bursele de merit se acordă în limita a
20 % din numărul de studenți/program de studii/an de studii.
A. Burse de excelență științifică
Art. 18. (1) Bursa de excelență științifică se acordă începând cu anul al
doilea de studiu, pentru un an universitar (12 luni), dar nu mai mult de
finalizarea studiilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajelor obținute pe
baza grilei de punctaj prevăzută în Anexa nr. 1, în urma analizei cererilor depuse
la Comisia de burse a facultății. Numărul burselor pentru excelență științifică
este stabilit de Senatul Universitar, la propunerea Consiliului de Administraţie.
(2) Bursa de excelență științifică se acordă în cazul acumulării unui număr
de 100 de puncte, dar nu mai mult de 5 % din numărul de studenți/program de
studii/an de studii.
(3) În caz de egalitate, pentru departajare se iau în calcul criteriile
prevăzute la art. 16.
B. Bursa de merit
Art. 19. (1) Bursa de merit se acordă din alocaţiile bugetare, nivelul
cuantumului se propune de către Comisia de burse pe academie şi se aprobă de
către Senatul Universitar.
(2) Repartizarea fondului de burse de merit ale facultăţilor pe programe de
studii, specializări şi ani se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din
anul, specializarea şi programul respectiv.
(3) Numărul studenţilor care beneficiază de bursă de merit dintr-o facultate,
program de studii și an se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în
acest scop şi cuantumul bursei.
Art. 20. (1) Bursa de merit se acordă studenţilor care au obţinut la ultima
sesiune semestrială de examene medii cuprinse între 9,00 şi 9,49, în limita
bugetului alocat per numărul de studenți/program de studii/an de studii, conform
articolului 17.
(2) Bursele de merit în cadrul programelor de studiu, specializărilor şi
anilor de studiu se acordă după atribuirea burselor de performanță, în ordinea
descrescătoare a mediei generale obţinute de către studenţi în semestrul precedent.
(3) Pentru semestrul I din primul an de studii (nivel licenţă, respectiv
master), criteriul de atribuire a bursei de merit este media obţinută la concursul
de admitere. Studenţii care au fost admişi fără concurs de admitere pe baza
rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare primesc bursă de merit.
(4) În cazul în care mai mulţi studenţi au obţinut aceeaşi medie,
departajarea se face pe baza criteriilor suplimentare stabilite şi utilizate la
concursul de admitere.
(5) În situația în care nici un student nu obține media pe ultimul semestru
peste 9,00/program de studii se poate acorda o singură bursă de merit primului
clasat, la propunerea Consiliului de Administrație și aprobarea Senatului Universitar.
C. Bursa de performanţă
Art. 21. Bursa de performanţă se poate acorda începând cu anul al doilea
de studiu, pentru o perioadă de un semestru universitar (inclusiv perioada
vacanțelor), dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
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Art. 22. Bursa de performanţă se acordă studenţilor care au obţinut media
peste 9,50, în ultima sesiune semestrială de examene, în limita bugetului alocat
per numărul de studenți/program de studii/an de studii, conform articolului 17.
Art. 23. În cazul în care, pe baza mediei minime stabilite, fondul de burse
de performanţă nu poate fi utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie
fondului pentru burse de merit în cadrul aceluiaşi an.
D. Bursa de merit olimpic internaţional
Art. 24. Bursa de merit olimpic internaţional se acordă numai studenţilor
din anul I (studii universitare de licență), care în clasa a XII-a au obţinut
distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale. Această bursă se acordă de către
Ministerul Educaţiei, conform Legii nr. 235/2010.
Secţiunea a III-a – Bursele speciale
Art. 25. (1) Bursele speciale se acordă studenţilor care au obţinut
performanţe cultural-artistice şi sportive deosebite sau pentru implicarea în
activităţi extracurriculare şi de voluntariat.
(2) Cuantumul burselor speciale se stabileşte de Senatul Universitar, la
propunerea Consiliului de Administraţie.
(3) Repartizarea fondului de burse speciale ale facultăţilor pe programe de
studii, specializări şi ani se face proporţional cu numărul studenţilor bugetaţi din
anul, specializarea şi programul respectiv.
(4) Bursele speciale cultural-artistice şi sportive se acordă în cazul
acumulării unui număr de 100 de puncte conform Anexei nr. 2.
(5) Bursele speciale pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de
voluntariat se acordă în mod excepțional la propunerea Consiliului de
Administrație cu aprobarea Senatului Universitar.
(6) Numărul studenţilor care beneficiază de bursă specială dintr-o facultate,
program de studii și an se calculează ca raport între fondul de bursă alocat în
acest scop şi cuantumul bursei.
Secţiunea a IV-a – Bursa pentru stagii de studii
universitare şi postuniversitare
Art. 26. (1) Bursele pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare
se acordă în vederea susţinerii mobilităţilor temporare efectuate în universităţi şi
instituţii din ţară şi străinătate.
(2) Cuantumul burselor pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare
se stabileşte de Senatul Universitar la propunerea Consiliului de Administraţie.
Secţiunea a V-a – Bursele pentru susţinerea financiară
a studenţilor cu venituri reduse
Art. 27. Bursa pentru susţinerea financiară se acordă studenţilor cu situaţie
materială dificilă şi celor care, pentru traversarea unor momente deosebite în
familie, este nevoie să fie sprijiniţi.
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Art. 28. În limita fondurilor la dispoziţie, bursele pentru susţinerea
financiară se acordă la cerere, adresată decanului, în termen de 20 de zile de la
începerea semestrului.
Art. 29. (1) Bursa socială se acordă pe întreaga durată a unui an universitar,
inclusiv pe perioada vacanţelor dintre semestre şi dintre anii de învăţământ.
(2) Verificarea de conformitate a dosarului de acordarea a bursei pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse se desfășoară conform Anexei nr. 3.
A. Bursa socială
Art. 30. (1) Studenții înmatriculați la programele de studii de licență în
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu beneficiază de
gratuitate pentru cazare, hrănire, echipare, materiale de igienă personală și
rechizite, conform normativelor în vigoare.
(2) În conformitate cu Legea nr. 153/2017, Anexa nr. VI, art. 63, studenții
înmatriculați la programele de studii de licență în Academia Forțelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu beneficiază de o indemnizație lunară.
Art. 31. (1) Studenții de la masterat, care îndeplinesc una din următoarele
condiţii, pot beneficia de bursă socială pe durata unui an universitar:
a) sunt 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) familia de proveniență nu a realizat în cele trei 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.
(2) Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor pentru cei prevăzuţi la alin.
(1) lit. a) şi b).
Bursele sociale se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către
Comisia de burse pe facultate însoţită de actele doveditoare corespunzătoare.
Aceste cereri vor fi depuse în termen de 15 de zile lucrătoare de la începerea
semestrului, respectiv în termen de 60 de zile lucrătoare de la producerea
evenimentului şi vor fi însoţite de declaraţii de venituri de la părinţi, date de
către fiecare dintre aceştia sau susţinătorii legali ai studentului, date de către
fiecare dintre aceştia, precum şi declaraţia studentului care solicită bursa,
însoţite de acte justificative/doveditoare ale dreptului de acordare a acestora.
Art. 32. (1) Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social
diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul.
(2) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de
unul sau ambii părinți vor depune următoarele documente:
1) cerere-tip, conform Anexei nr. 4, vizată de către Secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
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b) adeverința de șomaj;
c) adeverinţa de venit net;
d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind
veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii,
persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale,
activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului:
terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal);
e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că
nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5).
(3) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din
casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune
următoarele documente:
1) cerere-tip, conform Anexei nr. 4, vizată de către Secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/cărţii de identitate;
3) documente justificative privind situaţia în care se află:
a) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;
b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în
plasament familial.
4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii
pentru acordarea bursei sociale, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net etc.
5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu
are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5).
(4) În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin
din familii care nu au realizat în cele trei 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 vor depune
următoarele documente:
1) cerere-tip, conform Anexei nr. 4, vizată de către Secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/cărţii de identitate;
3) copii ale buletinelor/cărţilor de identitate ale părinţilor;
4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate
(dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează
o formă de învăţământ;
6) declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai
familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru
membrii majori ai familiei fără discernământ sau copiii minori aflaţi în
întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin
venituri proprii;
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7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu
probleme medicale;
8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii
pentru acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net etc.
9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care
nu obţine niciun fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care
îşi are domiciliul;
10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de
un părinte (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru student şi fraţii acestuia);
11) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinții sunt divorțați; se
completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru
student și fraţii acestuia;
12) documente justificative de la Administraţia Financiară privind
veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai
familiei (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale,
societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului: terenuri agricole, păduri etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal;
13) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el
şi familia sa nu mai au şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 5).
Art. 33. (1) Pentru situaţiile în care veniturile părinţilor nu permit
întreţinerea studenţilor, bursele sociale se acordă în ordinea crescătoare a
venitului pe membru de familie.
(2) Fraţii, studenţi în universitate, care se încadrează în criteriile de
acordare a bursei sociale, pot primi bursă socială, fiecare în parte, în raport de
fondul bugetar la dispoziţie.
B. Bursa pentru ajutor social ocazional
Art. 34. (1)Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere (Anexa nr. 4),
pe baza documentelor justificative de următoarele tipuri de burse de ajutor
social, cu avizul Consiliului de Administrație, indiferent dacă studentul mai
beneficiază de altă categorie de bursă :
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte,
care se poate acorda studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv
pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, studenților
defavorizați din punct de vedere socioeconomic, 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
național. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două
ori în cursul unui an universitar;
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b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă
studentei/studentului a cărei(ui) soț/soție nu realizează deloc venituri sau
venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național și constă
într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei
copilului nou-născut, 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 soție/soț care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de
gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursului anului universitar.
(2) În acest scop, studenții au obligația de a depune la dosar toate
documentele justificative care îi îndreptățesc să solicite aceste burse.
Art. 35. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional,
se depun următoarele documente:
1) cerere, vizată de către Secretariatul facultății;
2) copie a cărții de identitate;
3) copii ale buletinelor/cărților de identitate ale părinților;
4) copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/cărților de identitate
(dacă este cazul), ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;
5) adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează
o formă de învățământ;
6) declarații pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la
primăria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în
întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nici nu obțin
venituri proprii;
7) adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu
probleme medicale;
8) documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii
pentru acordarea bursei sociale și ale părinților acestora, după caz:
a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverință de șomaj;
c) adeverință de salariu net etc.
9) declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține
niciun fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își are
domiciliul;
10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de
un părinte; se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei de
urmaș pentru student și frații acestuia;
11) copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați; se
completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare,
pentru student și frații acestuia;
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12) adeverință de la primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind
veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale
studentului și ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii etc.
13) documente justificative de la Administrația Financiară privind
veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane
fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale);
14) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el
și familia sa nu mai au și alte venituri decât cele declarate.
Art. 36. Studentul care solicită o bursă socială, va depune la dosar şi o
declaraţie dată pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals
în declaraţii, din care să reiasă că el şi familia sa nu are alte venituri decât cele
declarate (Anexa nr. 5).
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CAPITOLUL III
Cuantumul burselor
Art. 37. Cuantumul burselor, pentru fiecare categorie, se stabileşte de către
Senatul Universitar, la începutul fiecărui an universitar, la propunerea
Consiliului de Administraţie, pe baza raportului întocmit de Comisia de burse a
academiei, în funcţie de fondurile bugetare aprobate, respectiv de veniturile
extrabugetare realizate de instituţie.
Art. 38. Cuantumul minim al bursei speciale trebuie să fie egală cu
cuantumul bursei de merit.
Art. 39. Comisia de burse a academiei este compusă din:
– preşedinte: – prorector (locţiitor al comandantului pentru formare
continuă și relația cu studenții).
– membri: – prorector (locţiitor al comandantului pentru învățământ);
– prorector (locţiitor al comandantului pentru cercetare ştiinţifică);
– prodecanii pentru învățământ de la facultăți;
– prodecanii pentru cercetare științifică de la facultăți;
– studenţii membri în Senatul Universitar.
Art. 40. Cuantumul burselor sociale se stabileşte pornind de la cuantumul
minim propus anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului
Superior (CNFIS).
Art. 41. Valoarea financiară a premiului „Nicolae Bălcescu” se stabileşte
anual prin hotărâre a Senatului Universitar.
Art. 42. Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul
bursei de merit, care la rândul său este mai mare decât cuantumul bursei sociale.
Art. 43. Cuantumul bursei „Meritul Olimpic” se stabileşte anual prin
hotărâre de guvern.
Art. 44. Cuantumul burselor pentru stagii de studii universitare şi
postuniversitare este stabilit de Senatul Universitar, la propunerea Consiliului de
Administraţie.
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CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 45. (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 academiei, la începutul anului universitar.
(2) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în
vederea obţinerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul academiei,
cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.
Art. 46. Secretariatele facultăţilor vor primi dosarele în forma înaintată de
student, pentru categoria de bursă solicitată.
Art. 47. (1) Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei de burse a
facultăţii, în termen de trei zile lucrătoare de la afişarea listei cu studenţii
bursieri.
(2) Contestaţiile se adresează decanului. La expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor, acesta le prezintă la Comisia de burse a academiei
care, în termen de 10 zile de la depunere, se pronunţă şi comunică decizia prin
afişarea acesteia la avizierul facultăţii. Decizia Comisiei de burse a academiei
este definitivă.
Art. 48. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor
depuse pentru obţinerea unei burse pentru ajutor social, academia va sesiza
organele competente şi vor proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de
gravitatea faptei.
Art. 49. (1) Bursele, ca toate drepturile băneşti cuvenite studenţilor
înmatriculaţi la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu,
se plătesc numai prin virament în conturile de card ale acestora. Excepţiile vor fi
aprobate nominal de către Consiliul de Administraţie al academiei.
(2) Cadrele militare studenți înmatriculați la programe de studii de licență,
masterat în Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
nu beneficiază de burse, aceștia beneficiind de soldă lunară conform
Legii salarizării nr. 153/2017, Anexa nr. VI, art. 57 alin. (1).
Art. 50. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către
Senatul Universitar.
Modificat art. 7 alin. (4) şi adoptat în şedinţa Senatului Universitar din data
de 14.01.2022 prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 625.
Modificat art. 1 alin. (1) şi adoptat în şedinţa Senatului Universitar din data
de 18.03.2022 prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 633.
Modificată Anexa nr. 1 şi adoptată în şedinţa Senatului Universitar din data
de 25.02.2022 prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 630 și în ședința
Senatului Universitar din data de 18.03.2022 prin Hotărârea Senatului
Universitar nr. 633.
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Anexa nr. 1
CRITERII DE ACORDARE A BURSEI DE EXCELENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ
Criteriu
Punctaj
Rezultate excepționale obținute în
activitatea de cercetare științifică: articole
WoS, brevet de invenţie, alte produse cu 100 puncte
drept de proprietate intelectuală, carte
tipărită în editură internaţională etc.
60 puncte/număr de autori
Articol publicat în reviste BDI
30 puncte/număr de autori
Articol publicat în reviste neindexate
BDI
60 puncte/număr de autori
Carte tipărită în editură naţională
Cupa sau trofeul salonului/premiu OSIM
– 100 puncte/număr de autori
Medalia de aur – 70 puncte/număr de
autori
Medalia de argint – 50 puncte/număr de
Premii obţinute la saloane
autori
internaționale/naționale de inventică,
Medalia de bronz – 40 puncte/număr de
inovare și cercetare științifică studențească autori
Inovator de elită – 50 puncte/număr de
autori
Plachete/Mențiuni – 30 puncte/număr de
autori
Participări la saloane
20 puncte /număr de autori
internaționale/naționale de inventică,
inovare și cercetare științifică studențească
Premiu de excelență – 100 puncte/ număr de
autori
Premii obţinute la manifestări ştiinţifice Locul I – 70 puncte/număr de autori
Locul II – 50 puncte/număr de autori
internaţionale din străinătate/olimpiade/
Locul III – 40 puncte/număr de autori
concursuri etc.
Premii speciale, menţiuni – 30
puncte/număr de autori
Participări la manifestări ştiinţifice
20 puncte /număr de autori
internaţionale din străinătate (cu lucrare)
Premiu de excelență – 90 puncte/ număr de
autori
Locul I – 60 puncte/număr de autori
Premii obţinute la manifestări ştiinţifice
Locul II –40puncte/număr de autori
internaţionale din țară
Locul III – 30 puncte/număr de autori
Premii speciale, menţiuni – 20 puncte
/număr de autori
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Criteriu
Participări la manifestări ştiinţifice
internaţionale din țară (cu lucrare)

10 puncte /număr de autori

Premii obţinute la manifestări ştiinţifice
naţionale/olimpiade/concursuri etc.

Premiu de excelență – 70 puncte/număr de
autori
Locul I – 50 puncte/număr de autori
Locul II – 30 puncte/număr de autori
Locul III – 20 puncte/număr de autori
Premii speciale, menţiuni – 10 puncte/număr de
autori

Participări la manifestări ştiinţifice
naţionale
(cu lucrare)
Membru în echipele de proiecte de
cercetare PN/PSCD/NATO/UE etc.
Realizarea/îmbunătățirea de produse fizice
funcționale sau aplicații informatice,
utilizate în uzul didactic, de cercetare
științifică sau administrative, validate la
nivel instituțional
Membru în cercurile științifice studențești,
cu rezultate dovedite științific (machete,
prototipuri, articole științifice etc.) și cu
acordul coordonatorului cercului științific

Punctaj

5 puncte/număr de autori
50 puncte

50 puncte

50 puncte

Membru în comitetul de organizare a unor
20 puncte
manifestări ştiinţifice studenţeşti
Alte activități de cercetare deosebite
prezentate în dosarul cu documentele
justificative

Până la 30 puncte
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Anexa nr. 2

CRITERII DE ACORDARE A BURSEI SPECIALE
A) Bursa specială pentru activitatea sportivă
Categorii de manifestări punctate
Punctaj
Olimpiadă/campionate mondiale/europene/competiții internaționale
Medalie sau clasare locurile IV-X
100 puncte
Campionate naționale/universitare
Locul I
100 puncte
Locul II
75 puncte
Locul III
50 puncte
clasare locurile IV-VI
40 puncte
Competiții aplicativ-militare
Locul I
20 puncte
Locul II
15 puncte
Locul III
10 puncte

B) Bursă specială pentru activitatea cultural-artistică
Categorii de manifestări punctate
Concursuri/manifestări naționale
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul special
Locurile IV-VI (mențiuni)
Participare
Activitate în sprijinul imaginii AFT

Punctaj
50 puncte
40 puncte
30 puncte
25 puncte
20 puncte
15 puncte
10 puncte
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Anexa nr. 3
Nr. înregistrare:.............din......./......../..........
Solicitant:......................................................................... (numele şi prenumele studentului)
Facultatea: ............................................................, specializarea: ............................................
Anul de studii: ................ Seria: .................................. Grupa de studii: ....................
Integralist:
Da □
Nu □ Număr ECTS: ............
Telefon student: ........................................
E-mail student: .........................................

VERIFICARE DE CONFORMITATE A DOSARULUI
DE ACORDARE A BURSEI PENTRU SUSȚINEREA FINANCIARĂ A
STUDENȚILOR CU VENITURI REDUSE
(BURSE SOCIALE ŞI BURSE SOCIALE OCAZIONALE)
Semestrul ......... Anul universitar …..…. / ….…
Nr.
crt.

Nr. pagină
Da
Nu Nu este
(de la........
(Există) (Lipsă) cazul
până la.....)

Documente necesare

1. Cerere-tip completată de către student.
2. Copie după buletinul/cartea de identitate a
studentului.
3. Copie după buletinul/cartea de identitate a părinților.
4. Declaraţia notarială a studentului că nu realizează
venituri.
5. Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele
trei luni, realizat de persoanele din familie încadrate
în muncă (părinţi, soţ, soţie, fraţi, studentul(a),
dacă lucrează).
6. Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului
de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin,
reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei
luni.
7. Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social
în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de
stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei
luni.
8. Declaraţia notarială pentru fiecare membru al
familiei care nu realizează venituri.
9. Adeverinţe eliberate de organele financiare
teritoriale, din care să rezulte veniturile realizate de
solicitant, membrii familiei, din surse proprii sau
din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile
prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două
săptămâni înaintea prezentării acestora.
10. Procesul-verbal de impunere şi/sau Declaraţia de
impunere privind impozitul agricol, conform
Legii nr. 34/1994 pentru anul curent.
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Nr.
crt.

Nr. pagină
Da
Nu Nu este
(de la........
(Există) (Lipsă) cazul
până la.....)

Documente necesare

11. Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi
în întreţinerea părinţilor.
12. Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/
sorei, dacă este cazul.
13. Declaraţia pe propria răspundere a unuia dintre
membrii majori ai familiei, dată la notar sau la
primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru
membrii majori ai familiei fără discernământ sau
copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu
urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin
venituri proprii.
14. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite de
copiii minori cu probleme medicale.
15. Copii după certificatele de deces ale părinţilor
pentru studenţii orfani.
16. Copie după certificatul de deces, în cazul în care
studentul este orfan de un părinte.
17. Adeverinţe/cupoane privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru student şi fraţii acestuia.
18. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care
părinţii sunt divorţaţi.
19. Adeverinţe/cupoane privind cuantumul pensiei
alimentare pentru student şi fraţii acestuia.
20. Adeverinţă că studentul provine dintr-o Casă de
copii în care să fie precizat cuantumul pensiei de
urmaş pentru lunile luate în considerare (dacă este
cazul).
21. Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte
că solicitantul se află în plasament familial.
22. Adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament
23. Studenţii căsătoriţi trebuie să prezinte:
– adeverinţă de student a soţului/soţiei;
– copie a certificatului de căsătorie;
– copie a buletinului/cărţii de identitate a
soţului/soţiei;
– declaraţie notarială a veniturilor realizate de
către soţ/soţie;
– declaraţia părinţilor că nu îi întreţin, după caz.
24. În plus, pentru cazurile de maternitate:
– copie a buletinului/cărţii de identitate a soţului;
– copie a certificatului de căsătorie;
– copie a certificatului de naştere al copilului.
25. În plus, în caz de deces al soţului/soţiei/copiilor
studentului:
– copie a certificatului de căsătorie;
– copie după certificatul de deces.
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Nr.
crt.

Nr. pagină
Da
Nu Nu este
(de la........
(Există) (Lipsă) cazul
până la.....)

Documente necesare

26. Certificat eliberat de către medicul specialist.
27. Viza medicului de familie al studentului.
28. Altele, dacă este cazul: …………………….
Note:
Rubricile Da, Nu, Nu este cazul – se vor completa de către student cu X, după caz.
Fiecare pagină din dosar va fi numerotată şi semnată în partea dreaptă jos, de către
studentul în cauză.

Solicitant:
Numele şi prenumele studentului

Semnătura

Observaţii în urma analizei dosarului:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(Se completează cu motivele respingerii dosarului).

Verificat:
Secretar-șef facultate

Semnătura

Data: ............. / .......... /20..........
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Anexa nr. 4

MODELUL CERERII
PENTRU ACORDAREA
BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL
Secretariatul Facultăţii de_________________________
Confirmăm datele referitoare la înmatriculare
Numele şi prenumele angajatului AFT: _______________
Semnătura angajatului AFT:_______________________
Data:____________________
Comandantului (rectorului)
Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
Subsemnatul(a),______________________________________________¹,
student(ă) al (a) Facultăţii de ________________________________________,
specializarea _________________________ în anul __ de studii, grupa______,
media__________, număr de credite ________, CNP _____________________,
BI/CI seria_ _, nr.______, rog a-mi aproba acordarea, în anul universitar
______, a bursei _________________________________________________².
Solicit această bursă, având în vedere următoarele motive:
_________________________________________________³.
I) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute
de către familie, conform art. 35 din Regulamentul privind acordarea burselor şi
a altor forme de sprijin material pentru studenţi:
Documentul Valori
Nr.
Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială justificativ
medii4
crt.
anexat
(lei/lună)
A. Venituri realizate (total: A = 1+2+3+4+5+6+ …)
1. Venituri nete totale
2. Pensii
3. Alocaţia de stat pentru copii
4. Alte ajutoare primite de la stat
5. Venituri din spaţii proprii închiriate
6. Venituri din agricultură
7.
8.
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B.
1.
2.
3.
4.
C.

Numărul de persoane – total, din care aflate în
întreţinere:
Numărul elevilor
Numărul studenților
Numărul copiilor preşcolari
Numărul altor membri ai familiei aflaţi în
întreţinere legală
Venitul net mediu/membru de familie
(C = A/B)

Note:
1. Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele.
2. Se menţionează categoria de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social,
de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte/de maternitate/în caz de
deces.
3. Se completează pentru încadrare într-o categorie de beneficiari ai burselor de ajutor
social: orfan, plasament familial, provenit din casele de copii, caz medical, venituri mici.
4. Valoarea (suma) medie lunară se calculează prin însumarea veniturilor nete obţinute
pentru fiecare lună şi împărţirea acestei sume la trei (3).

II) Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente:
1. …………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
(Solicitantul precizează obligatoriu toate documentele depuse în dosarul pentru atribuirea
bursei de ajutor social).

III) Am luat la cunoştinţă faptul că Academia Forțelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu virează bursele în conturile personale de card cu
nr. _____________________, deschis la banca __________________________
IV) 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 calităţii de student, restituirea bursei încasate şi suportarea
consecinţelor legale. Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor
depuse la dosar.
V) Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va
avea drept consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate
suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt luate în considerare.
Semnătura

Data
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Anexa nr. 5
MODEL DE DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Dată în fața mea: _____________________ (numele și prenumele angajatului AFT)
Semnătura:_______________
Data:____________________
Declarație1
Subsemnatul(a),
_____________________________________________2,
student(ă) al (a) Facultăţii de _______________________________________,
specializarea _________________________ în anul __ de studii, grupa______,
CNP _______________________, BI/CI seria__, nr.______, domiciliat în
_____________________________ sub sancţiunea Codului penal privind falsul
în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele: nu am obţinut, în
perioada ____________________3, alte venituri decât cele declarate şi nu am
cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate; nu sunt
angajat, nu primesc pensie, indiferent de tipul acesteia, nu primesc ajutor de
şomaj, nu deţin proprietăţi şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploatarea
proprietăţilor, nu obţin venituri din agricultură, nu primesc alocații speciale de la
bugetul de stat, venituri din concedii medicale pentru sarcină sau lăuzie, nu obțin
venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor, nu beneficiez
de drepturi salariale din partea structurilor militare în calitate de cadru militar,
nu obțin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,
nu obţin venituri din activităţi autorizate, nu obţin dividende, nu deţin conturi de
economii4.
Semnătura

Data

Notă: Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: „Declararea necorespunzătoare a
adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175 sau unei unități în care
aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la
producerea acelei consecințe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă”.
Note:
1. Cererea se scrie de mână.
2. Se scriu cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele.
3. Se menţionează perioada de referinţă pentru calculul venitului net mediu pe membru de familie.
4. Se menţionează de către solicitant doar acele cazuri în care se încadrează situaţia sa.
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