Art.3 (1) Bursele pentru stimularea performanței academice se acordă studenţilor ciclurilor de
studii universitare de licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă în funcţie de rezultatele
academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat şi
în limita fondului alocat acestor categorii de burse.
(2) Bursele sociale se acordă la cerere, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri
reduse, proveniți din familii defavorizate precum și a celor instituționalizați, în limita fondului
disponibil.
(3) Bursele sociale ocazionale se acordă ocazional la cerere pe baza documentelor
justificative.
(4) Burse speciale se acordă pentru performanțe cultural‐artistice deosebite, pentru
performanțe sportive deosebite sau prin implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat;
(5) Burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare (mobilități) se acordă
studenților de către universitate în vederea și susținerea mobilităților temporare efectuate în
universități și instituții din țară și străinătate.
Art.4 Cuantumul burselor se stabileşte anual prin hotărârea Senatului USAMVB la propunerea
Consiliului de Administraţie, cu consultarea reprezentanţilor studenţilor din structurile de
conducere și a asociațiilor studențești din cadrul USAMVB; acest cuantum reprezintă suma netă, iar
plata se efectuează prin transfer bancar în card.
Art.5 Cuantumul burselor sociale se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de
către CNFIS, ținând cont că aceasta trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare.
Art.6 (1) Studenţii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe toată durata anului universitar
(12 luni) pentru un număr de ani egali cu durata de şcolarizare specifică ciclului de studii universitare
la care aceștia sunt înscriși (studii universitare de licenţă şi studii universitare de master).
(2) Studenții înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență și master
care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii vor beneficia de aceasta până la
susținerea examenului de finalizare a studiilor.
Art.7 (1) Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ
superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu
condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de
studii prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de
bursă.
(2) De acordarea bursei pot beneficia studenţii înmatriculaţi la facultatea la care aceştia au
actele în original.
Art.8 Absolvenţii programelor de studii universitare, organizate conform Legii nr. 288/2004,
finalizate cu examen de licență/diplomă/absolvire, care urmează o a doua specializare, sau studenţii
reînmatriculaţi, pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul anilor în care au
beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studii prevăzut ca durată de şcolarizare la
programul de studii de la care urmează să beneficieze de burse.
Art.9 Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are
dreptul să opteze pentru bursa cu valoarea mai mare. Studenții care beneficiază de bursă socială
pot primi și bursă de performanță sau merit.
Art.10 Studenţii care beneficiază de bursă sau mobilități în străinătate nu beneficiază de bursă în
ţară pe respectiva durată. Sunt exceptaţi studenţii cuprinşi în Programul ERASMUS+.
Art.11 Universitatea poate completa fondul de burse provenit de la bugetul statului cu fonduri
provenite din venituri proprii.
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Art.12 Studenții pot primi burse din partea operatorilor economici, organizații nonguvernamentale
sau persoane fizice și juridice. Formele de atribuire vor fi de donație sau sponsorizare. În ambele
situații, acestea vor fi acordate în conformitate cu prevederile contractului.
III. CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR
ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL
Art.13 Studenţii primesc burse în baza criteriilor generale stabilite şi precizate în prezentul
regulament.
Art.14 La acordarea burselor sociale se au în vedere următoarele priorităţi:
a) Studenţi orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniţi din casele de copii sau plasament
familial, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) Studenţi bolnavi, care suferă de TBC (aflați în evidenţa unităţilor medicale), 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, surditate, fibroză
chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
c) Studenţi a căror familie nu realizează în ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
Art.15 Bursele sociale ocazionale se acordă indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă
categorie de bursă, în limita fondurilor repartizate pentru burse sociale ocazionale, astfel:
a) Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte ‐ se poate acorda
studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați pentru care s‐a dispus ca măsură de protecție
plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio‐economic, a căror familie nu
realizează în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de
familie din salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se poate acorda
aceluiaşi student o singură dată pe parcursul fiecărui semestru, suma atribuită fiind egală cu
cea alocată pentru o bursă socială.
b) Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate ‐ se acordă ocazional pe baza cererii,
aprobate de Comisia de burse la care se anexează certificatul medical al mamei, certificatul
de naştere al copilului, studentei sau studentului a/al cărei soţ/soție nu realizează alte
venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național. Cuantumul
acestei burse este egal cu cuantumul a două burse sociale (una pentru sarcină şi lăuzie şi alta
pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou‐născut).
c) Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces ‐ se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului(ei) ‐ soţ, soţie sau copil ‐ sau în caz de deces al studentului(ei),
necăsătorit(ă), căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se poate
acorda este cel putin egală cu cuantumul bursei sociale și este stabilită de Consiliul de
Administrație al USAMVB şi se atribuie pe baza cererii aprobate de Consiliul Facultății şi a
certificatului de deces.
Art.16 Bursele speciale se pot acorda pentru performanţe sportive sau cultural – artistice
deosebite, pentru participarea la activitățile desfăşurate în Universitate prin activităţi de voluntariat
și extracurriculare.
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IV. CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR
ŞI ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL
Art.17 Studenţii nu primesc bursă în anul de studii pe care îl repetă.
Art.18 Bursele de stimularea performanţei academice se acordă numai studenţilor integralişti.
Noţiunea de integralist nu se referă numai la anul universitar precedent. Integralist este studentul
care a acumulat numărul de credite corespunzător pentru promovarea în anul următor de studii,
cumulat cu anii precedenţi (anul II =60; anul III = 120; anul IV = 180; anul V = 240; anul VI = 300).
Art.19 Bursele pentru stimularea performanței se acordă, în limita fondului alocat, studenţilor de
la studii universitare de licenţă şi studii universitare de master, învăţământ cu frecvenţă, începând
cu anul II de studii, indiferent de veniturile realizate de părinţi sau de susţinătorii legali și se împart
în următoarele categorii:
(1) Bursa de performanță, pentru performanţe ştiinţifice și media generală de promovare
10, se atribuie prin concurs, organizat la nivelul universităţii. Performanțele științifice se evaluează
pe baza unor criterii stabilite la nivelul universității de o comisie academică alcătuită din cadre
didactice și un reprezentat al studenților. Se acordă o singură bursă de performanță la nivel de
program de studiu de licență sau masterat.
(2) Bursa de merit gradul I se acordă în funcţie de rezultatele profesionale, pentru studenții
care au obţinut media generală de promovare de cel puţin 9,00.
(3) Bursa de merit gradul II se acordă în funcţie de rezultatele profesionale, pentru studenții
care au obţinut media generală de promovare de cel puţin 8,00.
(4) Media generală de promovare se calculează pe baza rezultatelor obţinute la toate
formele de verificare pentru disciplinele obligatorii, opţionale şi facultative din planul de
învăţământ.
Art.20 Bursele sociale se pot acorda în funcţie de fondurile alocate şi studenţilor care sunt înscrişi
în anul următor pe baza creditelor realizate conform Regulamentului activității profesionale a
studenților (restanţieri), având nepromovate un număr de examene care nu depăşesc 20 credite.
Art.21 Bursele sociale se acordă studenţilor a căror vârstă este de maximum 35 de ani împliniți în
anul acordării bursei, pe bază de cerere, în ordinea de prioritate prevăzută de criteriile generale şi
în limita fondului alocat.
Art.22 (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija
acestora, respectiv ale membrilor familiei aflate în grija studentului/ei soț/soție, copii luând în
calcul:
(a) veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
(b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru
îngrijirea pensionarilor de invaliditate precum și pensiile indiferent dacă sunt de la bugetul de stat
sau din fonduri de pensii facultative și indiferent de tipul acestora în conformitate cu Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii;
(c) venituri obținute din activitățile agricole conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
(d) alocațiile de stat pentru copii în conformitate cu Legea nr. 61/1993;
(e) alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului;
(f) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizație pentru
incapacitate temporară de muncă;
(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
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(h)
(i)

(j)
(k)

(l)

de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
venituri realizate din valorificarea bunurilor mobile sub formă de deșeuri prin centre de colectare;
drepturile în bani și natură primite de militarii în termen, studenții și elevii unităților de învățământ
din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și cele ale gradaților
și soldaților concentrați sau mobilizați;
venituri realizate din activități economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, familiale conform OUG nr. 44/2008 și Legea nr. 182/2016;
venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
Media lunară a dividentelor realizate în ultimele 12 luni calendaristice.

(2) Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în grijă,
precum copii, soție, etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.23 Acordarea burselor sociale se face în ordine crescătoare a venitului net pe membru de
familie, limita maximă a venitului fiind salariul de bază minim net pe economie.
Art.24 (1) Pentru fiecare categorie de beneficiari setul minimal de acte necesare pentru acordarea
bursei sociale este următorul:
a) studenţi orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează
venituri:
i. cerere pentru acordarea bursei;
ii. declaraţie de venit – formular tip;
iii. acte doveditoare: certificate de deces ale părinților (unde este cazul); adeverință de la Centrul
de Plasament unde aparțin (unde este cazul); adeverințele cu venitul net/ membru de familie în
cazul plasamentului familial;

b) studenţi bolnavi, care suferă de TBC (aflați în evidenţa unităţilor medicale), 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, surditate, fibroză chistică, cei
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular:
i. cerere pentru acordarea bursei;
ii. documente medicale eliberate sau vizate de medici cu mențiunea clară a diagnosticului și pentru
acordarea bursei sociale;

c) studenții a căror familie nu realizează pe ultimile 3 luni un venit lunar net mediu pe membru
de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie:
i. cerere pentru acordarea bursei;
ii. declarație pe proprie răspundere a studentului că nu realizează venituri (declarația va fi însoțită
de documente justificative în cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri);
iii. adeverință cu salariul net, pe ultimele 3 luni pentru titular și membrii familiei;
iv. adeverințe pentru frații aflați în întreținerea părinților (elev, student în sistemul de învățământ
de stat, cu mențiunile (după caz): bursier – cuantumul bursei/ nu primește bursă);
v. adeverință de la circa financiară din localitatea de domiciliu – pentru titular și familie, conținând
declarație de venituri;
vi. adeverință de la Primărie pentru venituri agricole;
vii. alte documente justificative, unde este cazul: hotărâre judecătorească de divorț, (copie
certificată cu originalul); copie certificată cu originalul a certificatului de deces; talon de pensie;
talon pensie urmaș, în original; talon alocație frați, în original; în cazul în care venitul lunar este
zero, este necesară o „anchetă socială”, realizată de primărie.

(2) Declaraţia de venituri şi documentele justificative anexate în vederea obţinerii bursei
sociale constituie înscrisuri cu valoare juridică. Verificarea autenticităţii declaraţiilor se poate face
pe cale legală, la solicitarea organelor de control financiar. USAMVB nu poate fi făcută
răspunzătoare de consecinţele unor declaraţii false sau incomplete.
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Art.25 (1) Bursa specială se acordă în funcție de performanță studenților care au obţinut
performanţe cultural‐artistice deosebite, au obţinut performanţe sportive deosebite sau pentru
implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat desfășurate la nivelul universității.
(2) Bursele pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare se acordă în vederea
susţinerii mobilităţilor temporare efectuate în universităţi şi instituţii din ţară şi străinătate.
Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul universităţii, la propunerea consiliului de
administraţie.
Art.26 Bursele indiferent de categorie se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).
V. PROCEDURA STABILIRII BURSELOR ŞI A ALTOR
FORME DE SPRIJIN MATERIAL
Art.27 Fondul de burse alocat USAMVB de către MEN se repartizează astfel:
‐

‐

fond pentru burse de stimularea performanței şi burse sociale cuprins între 85‐95%
repartizat facultăţilor din care, se deduc mai întâi sumele necesare pentru acordarea
burselor sociale (inclusiv burselor sociale ocazionale) 30‐35% și fondul pentru bursele pentru
stimularea performanțelor 55‐60%;
fond de burse la nivelul universității cuprins între 5‐15% necesar acordării burselor speciale
și burselor pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare.

Art.28 Repartizarea pe facultăţi a fondului de burse alocat de către MEN în funcţie de numărul de
studenţi, cu finanţare de la buget, învăţământ cu frecvenţă, la studii de licenţă şi master, se face
proporţional cu numărul studenţilor finanţaţi de la buget.
Art.29 În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta
se redistribuie pentru acordarea burselor de merit la nivelul facultăților.
VI. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A BURSELOR ŞI A
ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL
Art.30 În vederea atribuirii burselor se constituie:
 Comisia Centrală la nivelul universităţii, în următoarea componenţă:





Rectorul sau înlocuitorul acestuia – preşedinte;
Secretar şef universitate – membru;
Director economic – membru;
Consilier Juridic – membru;

 Reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie – membru.
 Comisii de Atribuire a Burselor la nivelul fiecărei facultăţi, formate din:
 Decanul facultăţii sau înlocuitorul acestuia – preşedinte;
 Secretarul facultăţii – membru;
 Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii – membri.

Art.31 Comisiile constituite au următoarele responsabilități:
 Comisia Centrală:
 repartizarea fondului de burse din alocații bugetare pe facultăţi şi transmiterea către acestea;
 verificarea listelor întocmite și aprobate de Comisia de la nivelul fiecărei facultăți din punct de
vedere al respectării prevederilor prezentului regulament și al încadrării în fondul de burse
alocat;
 întocmirea situației centralizatoare privind alocarea burselor pe categorii de burse şi
transmiterea listelor la Direcția Campus Studențesc al USAMVB în vederea întocmirii ştatelor de
burse.
6/7

 Comisii de Atribuire a Burselor la nivelul fiecărei facultăţi
 repartizarea fondurilor de burse pe categorii, pe programe de studii și pe an de studii;
 analiza documentelor din dosarele depuse de către studenți pentru obținerea burselor sociale;
 organizarea concursului pentru acordarea bursei de performanță;
 întocmirea listelor cu bursieri pentru categoriile: bursă de performanță, bursă de merit, bursă
socială, bursă socială ocazională, cu încadrarea în fondurile repartizate din alocații bugetare și
a listelor cu bursieri din fondurile extrabugetare;
 analiza și rezolvarea contestațiilor.

Art.32 Studenţii cărora nu li se acordă burse şi care consideră că sunt îndreptăţiţi să primească
bursă pot depune contestaţii scrise la Decanatul Facultăţii, în termenul fixat odată cu afişarea listelor
cu bursele acordate. Comisia de la nivelul facultăţii soluţionează contestaţiile respective.
Art.33 Studenţii care nu au prezentat cererile şi actele doveditoare sau nu au depus contestaţii în
termenele stabilite de facultate nu mai pot beneficia de bursă.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.34 Comisia de Atribuire a Burselor la nivelul fiecărei facultăţi poate hotărî retragerea sau
imputarea bursei primite, în cazuri speciale:
-

depunerea de acte false;
retragerea studentului de la studii, abateri grave de la disciplina universitară (cu respectarea
procedurilor ce preced diferitele sancțiuni, conform reglementărilor în vigoare) și situaţii
deosebite.

Art.35 Universitatea acordă o serie de facilități (scutire de taxă de admitere, scutire totală sau
parțială de plată a taxei de cazare în cămin) care se stabilesc anual, în funcție de solicitări și de
disponibilitățile de venituri proprii ale universității, de către Consiliul de Administrație.
Art.36 La propunerea facultăților, studenții de la învățământul cu frecvență în regim cu taxă, pot
beneficia de o reducere de până la o treime din taxa de școlarizare aferentă anului universitar
curent, dar nu mai mult de 10% din totalul studenților pe facultate.
Art.37 (1) În termenul stabilit de fiecare facultate, studenții depun la secretariatul facultății, dosarul
cu actele necesare și menționate la art. 24.
(2) După aprobare dosarul cu actele de bursă însoțește procesele verbale de acordare a
burselor și se înaintează Direcției Campus Studențesc pentru efectuarea plăților.
Art.38 Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa de Senat al Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti din data de 27.07.2017 şi înlocuiește celelalte
regulamente datate anterior.
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