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APROBAT
în şedinţa Senatului universitar din data de 26.09.2014 ,
RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Paul Pîrşan

R E G U L A M E N T
PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL
PENTRU STUDENŢII DE LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A
BANATULUI ,,REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI’’ DIN TIMIŞOARA
Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu H.G. nr. 859/1995 cu privire la acordarea de burse şi alte facilităţi financiare pentru studenţii din
învăţământul superior de stat, cu H.G. nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr. 445/1997
privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii
din învăţământul de stat, cursuri de zi, Legea nr. 441/ 2001 şi a hotărârilor Senatului Universităţii de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara, denumită în
continuare U.S.A.M.V.B.T.
Art. 2. (1) U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara acordă burse şi alte forme de sprijin
material pentru studenţii săi de la cursurile de zi (studii universitare de licenţă şi studii universitare de
masterat), indiferent de statutul de şcolarizare a studentului (subvenţionat de la buget sau la forma cu taxă).
Studenţii beneficiază, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, de burse de
performanţă şi burse de merit, pentru stimularea excelenţei, precum şi de burse sociale pentru susţinerea
financiară a studenţilor cu venituri reduse.
(2) În condiţiile îndeplinirii criteriilor impuse de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament,
beneficiarii burselor şi a altor forme de sprijin material, acordate de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara, pot fi:
a). studenţii la programele universitare de licenţă, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
din învăţământul superior de stat, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă;
b). studenţii la programele universitare de master, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă.
(3) În cuprinsul acestui regulament, aceste două categorii de beneficiari vor fi denumite „studenţi”.
(4) Studenţii şcolarizaţi în regim cu taxă pot beneficia de burse finanţate de la bugetul de stat din fondul
repartizat facultăţii în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 441/2001 doar
dacă şi-au achitat taxele de şcolarizare, în condiţiile stabilite prin contractul de şcolarizare.
(5) În condiţiile legii şi în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat şi din fonduri proprii, studenţii
U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara pot beneficia de forme de sprijin material şi ajutoare
sociale.
(6) Studenţii doctoranzi şi cursanţii postdoctorali beneficiază de burse special destinate, în condiţiile
stabilite de legislaţia în vigoare.
Art. 3. Sursele de finanţare a burselor şi a celorlalte forme de sprijin material pentru studenţi, acordate
de către U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara se constituie din:
a). fondurile pentru burse alocate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, repartizate
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U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara în funcţie de numărul de studenţi de la
învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii;
b). din burse atribuite de către agenţii economici, asociaţii non-guvernamentale, fundaţii sau alte surse
legal constituie în acest scop;
c). U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara poate suplimenta fondul de burse din venituri
extrabugetare.
Art. 4. (1) În vederea acordării burselor şi a altor forme de sprijin material, la nivelul Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara, prin hotărârea
Consiliului de administraţie al U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara, se constituie Comisia de
acordare a burselor pe universitate, din care fac parte prorectorul cu probleme social-administrative – în
calitate de preşedinte, iar ca membri ai acestei comisii: secretarul şef al universităţii, directorul general
administrativ, directorul economic, consilierul juridic al universităţii şi reprezentantul ligii studenţilor din
universitate.
(2) La şedinţele Comisiei de burse pe universitate, poate fi convocat şeful Serviciului social al
U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara pentru rezolvarea unor probleme sociale a studenţilor.
Art. 5. La nivelul fiecărei facultăţi din cadrul U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara, prin
hotărârea Consiliului facultăţii, se constituie Comisia de acordare a burselor pe facultate, formată din
decanul sau prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti – în calitate de preşedinte, iar ca membri ai
comisiei: secretarul şef pe facultate şi un reprezentant al studenţilor dintre cei aleşi în Consiliul facultăţii.
Comisia de acordare a burselor pe facultate răspunde atât de modul în care se repartizează fondurile de burse
alocate facultăţii pe programe de studii şi ani de studii, cât şi de modul în care se acordă bursele şi diferitele
forme de sprijin material în cadrul facultăţii, conform legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament.
Art. 6. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’
din Timişoara acordă, studenţilor de la cursuri de zi, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament,
următoarele categorii de burse:
a) Pentru stimularea excelenţei în activitatea didactică, pentru performanţe deosebite realizate în
cercetarea ştiinţifică, în domeniul cultural-artistic sau sportiv:
 burse de performanţă
 burse de merit
b) Pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse:
 burse sociale
 alte forme de sprijin material şi ajutoare sociale.
c) Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural – conform H.G. nr. 769/2005 – din
bugetul M.E.C.T.S., pe bază de contract.
Art. 7. (1) Bursele de performanţă se atribuie, studenţilor de la ciclul de studii de licenţă, pe durata a
12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu.
(2) Bursele de merit şi bursele sociale se atribuie pe durata unui semestru universitar, în conformitate
cu planul de învăţământ, mai puţin pe perioada vacanţelor.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 558/1998, bursele de
merit şi bursele sociale se atribuie şi pe perioada vacanţelor studenţeşti, studenţilor orfani, celor care provin
din case de copii sau din plasament familial, studenţilor care sunt bolnavi şi se află în evidenţa unităţilor
medicale de profil, de una din următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie
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gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism
articular acut.
(4) Acordarea burselor la debutul unui nou an universitar se face în funcţie de ierarhizarea studenţilor
integralişti din facultate, pe programe şi ani de studiu, în ordine descrescătoare, luând în calcul media
ponderată (X) a rezultatelor la învăţătură din anul universitar anterior. Media ponderată (X) reprezintă
raportul sumei produselor dintre notele obţinute la fiecare examen în parte x numărul de credite aferente
acestor discipline şi suma creditelor aferente, calculată după formula:
X= (N1xC1) … + (Nn x Cn) / (C1...+Cn), în care:
- N1 … Nn: notele obţinute în sesiunile de examene la disciplinele din anul universitar anterior, cu
excepţia notelor de la disciplinele facultative;
- C1 … Cn: numărul de credite transferabile aferente disciplinelor din anul universitar anterior.
(5) Studenţii de la programele de studii de licenţă din anul I, precum şi studenţii de la programele de
studii de master din anul I intră în competiţia pentru obţinerea burselor de merit sau a burselor sociale
începând cu semestrul II al anului I de studii.
(6) Bursele de merit şi bursele sociale se revizuiesc semestrial.
(7) Revizuirea burselor pentru semestrul II al anului universitar se face în funcţie de ierarhizarea
studenţilor integralişti din facultate, pe programe şi ani de studiu, în ordine descrescătoare, luând în calcul
media ponderată a rezultatelor la învăţătură din semestrul I calculată după formula prezentată la art. 7, alin 4.
(semestrul I pentru anul de sudiu I la licență și master).
(8) În fiecare an universitar, din fondul total de burse, U.S.A.M.V.B.T. atribuie:
- minim 80% din fondul total de burse pentru ciclul de studii universitare de licenţă;
- până la 20% din fondul total de burse pentru ciclul de studii universitare de masterat.
(9) Condiţia principală de obţinere a unei burse la începutul unui nou an universitar, indiferent de
categoria acesteia, este ca studentul să fie integralist. „Integralist” este studentul care a acumulat toate
creditele aferente, astfel:
- în învăţământul ingineresc: pentru anul II = 60 de credite; pentru anul III = 120 de credite; pentru anul
IV = 180 de credite;
- în medicină veterinară: pentru anul II = 60 de credite; pentru anul III = 120 de credite; pentru anul IV =
180 de credite; pentru anul V = 240 de credite; pentru anul VI = 300 de credite).
(10) La calcularea mediei ponderate pentru bursă nu se iau în calcul notele (şi, implicit, nici creditele) de
la disciplinele facultative.
(131 În cazul în care, pe baza mediei ponderate, fondul de burse de performanţă nu este utilizat
integral, partea nefolosită se alocă fondului de burse de merit, din cadrul aceleiaşi facultăţi.
(12) În cazul în care, pe baza mediei ponderate, fondul de burse de merit nu este utilizat integral, partea
nefolosită se alocă fondului de burse sociale, din cadrul aceleiaşi facultăţi.
Art. 8. (1) Bursele de performanţă se atribuie, prin concurs organizat la nivel de universitate,
studenţilor integralişti de la ciclul de studii universitare de licenţă care au realizat performanţe de excepţie în
activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, pe baza următoarelor criterii:
- media minimă: 9,50 în anul anterior de studiu (media este principalul criteriu de performanţă);
- activitatea de cercetare ştiinţifică, materializată prin participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică
contractuală, publicarea şi susţinerea lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate;
- conduită universitară exemplară;
- activităţi culturale şi sportive;
- activităţi de voluntariat.
(2) Cuantumul şi numărul de burse de performanţă se stabilesc de către Consiliul de administraţie al
U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ Timișoara, la propunerea Comisiei de burse pe universitate la
începutul anului universitar şi se aprobă de către senatul universitar.
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Art. 9. (1) Bursele de merit se acordă studenţilor exclusiv pentru rezultatele obţinute la învăţătură,
media minimă care permite obţinerea bursei de merit este de 9,00. Comisia de acordare a burselor pe
facultate poate stabili, anual, alt barem al mediei minime de acordare al bursei de merit cu condiţia ca aceasta
să nu fie mai mică de 8,00.
(2) Bursele de merit se atribuie atât studenţilor bugetari, cât şi studenţilor cu taxă, în ordinea
descrescătoare a mediilor ponderate calculate după procedura prezentată la art. 7 din prezentul regulament.
Stabilirea limitei inferioare până la care se atribuie diferitele categorii de bursă, se face la debutul fiecărui an
universitar, de către Comisia de acordare a burselor pe universitate, cu aprobarea Consiliului de administraţie.
Art. 10. (1) Bursele sociale pot avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru) sau
ocazional (de două ori pe an). Cuantumul minim al burselor sociale se stabileşte anual de către Consiliul
Naţional al Finanţării Învăţământului Superior (CNFIS), luând în considerare faptul că aceste burse trebuie să
acopere cheltuielile minime de cazare şi de masă. Nivelul bursei sociale nu poate mai mic de 50% faţă de
cuantumul bursei de merit.
(2) Bursele sociale se atribuie numai studenţilor şcolarizaţi în regim bugetat.
(3) Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse pentru performanţe universitare.
(4) Bursele sociale se atribuie studenţilor, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
a) studenţilor orfani, celor care provin din case de copii sau din plasament familial, care nu
realizează venituri;
b) studenţilor care sunt bolnavi şi se află în evidenţa unităţilor medicale de profil, de una din
următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă
renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom,
miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular;
c) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru
de familie mai mare decât salariul minim pe economie.
Art. 11. (1) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantumul cel puţin egal cu
bursa minimă stabilită la nivelul universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de
bursă, astfel:
a) bursă de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenţilor orfani,
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, studenţilor proveniţi
din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net
mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie.
b) bursă de ajutor social de maternitate se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu
realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru
procurarea îmbrăcămintei copilului nou – născut.
c) bursă de ajutor social 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) sau căsătorit(ă), cu
soţie/soţ care nu realizează venituri.
(2) Bursele de ajutor social ocazionale pentru studenţii bugetaţi se acordă din alocaţiile bugetare, iar
pentru studenţii cu taxă din veniturile proprii ale universităţii şi se atribuie pe baza cererii aprobate de Consiliul
de Administraţie şi a actelor doveditoare.
Art. 12. (1) Studenţii din cadrul U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara pot beneficia,
în condiţiile legii, de bursă, pe bază de contract cu diferiţi agenţi economici, sau de credite acordate de diferite
instituţii bancare, fără ca această situaţie să afecteze dreptul studentului de a primi o altă categorie de bursă
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acordată, de către universitate, de la bugetul de stat. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi
agenţi economici, sau condiţiile de acordare a burselor şi a creditelor de studiu acordate de instituţiile bancare
se stabilesc între cele două părţi, student şi agent economic sau bancă.
(2) Pentru studenţii care au avut bursă Socrates/Erasmus un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii
matricole şi a echivalării examenelor promovate, de 60 credite obţinute la disciplinele obligatorii şi opţionale.
Art. 13. (1) Perioada, în ani, pentru care un student poate beneficia de bursă nu poate depăşi durata
legală de şcolarizare de la specializarea de la care i se acordă bursă.
(2) Studenţii care urmează, concomitent, două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat,
pot beneficia de bursă numai de la una din specializări, pentru o perioadă, în ani, care să nu depăşească
durata legală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
(3) Absolvenţii cu diplomă de licenţă 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 burse să nu
depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată legală de şcolarizare la specializarea de la care
urmează să beneficieze de bursă.
(4) Beneficiarii burselor, specificaţi la alin. 2 şi 3, vor prezenta o adeverinţă eliberată de cealaltă
facultate, care să ateste perioadele în care acesta a beneficiat sau nu de bursă.
(5) Verificarea exactităţii situaţiei studentului se face pe baza fişei de înscriere, a actelor doveditoare
şi a declaraţiei pe proprie răspundere a studentului.
(6) Comisiile de acordare a burselor pe facultate/universitate verifică corectitudinea propunerilor pentru
evitarea acordării mai multor burse aceleiaşi persoane.
Art. 14. Criteriile generale de acordare a diferitelor categorii de burse şi a diferitelor forme de sprijin
material se elaborează, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a celor cuprinse în prezentul
regulament, de către Comisia de acordare a burselor pe universitate, iar criteriile specifice, diferenţiate, de
acordare a burselor la nivel de facultate, se elaborează de către Comisia de acordare a burselor pe facultate
constituită la nivelul fiecărei facultăţi.
Art. 15. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor şi a celorlalte forme de sprijin material: vârsta,
sexul, rasa, religia, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal
constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia română, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de
învăţământ superior, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse decât cele
provenite de la bugetul de stat.
Art. 16. (1) Fondurile de la bugetul de stat, alocate pentru acordarea de burse şi a diferitelor forme de
sprijin material sunt repartizate la începutul anului universitar, pe facultăţi de către Consiliul de administraţie al
U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara la propunerea Comisiei de burse pe universitate,
proporţional cu numărul studenţilor cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursuri de zi din facultatea
respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat.
(2) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat de către comisia de acordare a burselor pe facultate,
pe programe de studii (specializări) şi ani de studii, proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi, la cursurile
de zi, din facultatea respectivă.
(3) Sumele de bani rămase neacordate ca burse sau ca ajutoare sociale la nivelul unei facultăţi, vor fi
returnate în fondurile de burse ale universităţii şi vor fi redistribuite în conformitate cu hotărârea Comisiei de
burse de la nivelul U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara
Art. 17 (1) Fondul de burse alocat facultăţilor se repartizează la nivelul facultăţilor astfel:
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a) 10% - fond pentru burse de performanţă;
b) 70% - fond pentru burse de merit;
c) 20% - fond pentru burse sociale.
(2) Pentru utilizarea întregului fond de burse la nivelul facultăţii, ponderea diferitelor categorii de burse,
din totalul fondurilor repartizate facultăţilor, se poate modifica, în principiu, în favoarea burselor care
stimulează obţinerea unor rezultate bune la învăţătură.
(3) Orice disponibilizare de fonduri rezultate din aplicarea prezentului articol se constituie în fondul de
rezervă pentru burse al universităţii.
Art. 18. (1) Studenţii transferaţi de la o specializare la alta în cadrul facultăţii sau la altă facultate,
precum şi studenţii de la învăţământul la distanţă sau de la învăţământul cu frecvenţă redusă transferaţi la
învăţământul de zi, pot primi burse, începând cu anul universitar următor transferului, dacă îndeplinesc
condiţiile legale de şcolarizare şi pe cele prevăzute în prezentul regulament.
(2) Studenţii admişi pentru continuarea sau pentru reluarea studiilor pot beneficia de bursă începând cu anul
următor al anului de studii în care au fost înmatriculaţi, în condiţiile îndeplinirii condiţiilor de acordare a burselor.
Art. 19. (1) Studenţii cărora, din motive medicale, li s-a aprobat prelungirea şcolarităţii (repetare
medicală), care dovedesc cu acte că au fost bolnavi şi în imposibilitatea de a frecventa cursurile cel puţin 60
de zile în anul universitar precedent, pot primi bursă de merit sau bursă de ajutor social pe baza mediei şi
punctajului realizat în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă pe motive medicale, şi, respectiv,
în funcţie de veniturile nete pe membru de familie poate primi bursă socială, dar nu mai mult decât durata
legală de şcolarizare la specializarea de la care urmează să primească bursa.
(2) Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii din motive medicale, au dreptul la bursă în anul
universitar în care îşi reiau activitatea, în condiţiile în care la data întreruperii studiilor erau bursieri.
Art. 20. Studenţii care au beneficiat de burse de specializare sau de burse de studii în străinătate,
studenţii sportivi de performanţă precum şi studenţii componenţi ai unor formaţii artistice şi care au primit
aprobare pentru prelungirea sesiunii de examene, pot beneficia de burse dacă, în termen de 20 de zile
calendaristice de la începutul anului universitar îndeplinesc criteriile specifice stabilite pentru acordarea
burselor.
Art. 21. (1) Bursele şi celelalte forme de sprijin material acordate studenţilor pot fi retrase temporar sau
definitiv, de către Consiliul facultăţii, la propunerea Comisiei de acordare a burselor de la facultatea respectivă,
pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare, pe baza unor criterii stabilite de către fiecare
facultate. Fondurile rezultate din retragerea temporară sau definitivă a burselor rămân la dispoziţia Comisiei de
acordare a burselor de la facultatea respectivă, pentru a fi repartizate studenţilor care îndeplinesc criteriile de
acordare a burselor.
(2) Prezentarea unor documente doveditoare false, în scopul obţinerii burselor, constituie infracţiune
care se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
Art. 22. (1) Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea de atribuire a burselor, în termen de 3 zile
lucrătoare de la data afişării listelor cu studenţii beneficiari de burse.
(2) Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de acordare a burselor pe facultate de la facultatea
respectivă, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei.
(3) În cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie, datorită complexităţii sale,
poate fi soluţionată doar de către Comisia de acordare a burselor pe universitate, o va trimite acesteia
împreună cu actele dosarului, înăuntrul termenului de soluţionare, arătând motivele pentru care nu s-a
soluţionat la facultate.
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(4) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de burse pe facultate
pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de acordare a burselor pe universitate, înregistrând în termen
de 3 zile de la afişarea rezultatelor, la secretariatul facultăţii, un apel motivat în acest sens. Cel mai târziu în
următoarea zi lucrătoare, facultatea va trimite Comisiei de acordare a burselor pe universitate apelul şi dosarul
cuprinzând contestaţia şi actele depuse de student.
(5) Comisia de acordare a burselor pe universitate în toate cazurile de sesizare menţionate, va soluţiona
cererea în termen de 5 zile de la înregistrare şi va comunica imediat rezoluţia facultăţii.
Art. 23. Criteriile specifice şi complementare, diferenţiate, de acordare a burselor la nivel de facultate,
se elaborează de către Comisia de acordare a burselor pe facultate constituită la nivelul fiecărei facultăţi, care
se aprobă de către Consiliul facultăţii şi se vor afişa la avizierele facultăţilor. Un exemplar al acestui document
se va transmite şi Comisiei de burse pe universitate.
Art. 24. Anexele 1, 2, 3a, 3b, 3c fac parte integrantă din prezentul regulament.
Art. 25. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara în şedinţa din data din data de 26.10.2012
şi a fost modificat în ședința Senatului universitar din data de 26.09.2014.
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Anexa nr.1
PROCEDURĂ PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ÎN CADRUL USAMVB TIMIŞOARA
1. MEN repartizează fondurile pentru acordarea burselor în raport cu numărul de studenţi români de la
cursurile de zi finanţaţi de la bugetul de stat.
2. Comisia de burse a U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara, prin Prorectorul de
resort repartizează fondul de burse pe facultăţi în funcţie de numărul de studenţi români de la cursurile de zi
finanţaţi de la bugetul de stat.
3. Consiliul fiecărei facultăţi numeşte o Comisie de acordare a burselor pe facultate, formată din
prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti – în calitate de preşedinte, iar ca membri ai comisiei:
secretarul şef pe facultate şi un reprezentant al studenţilor dintre cei aleşi în Consiliul facultăţii respective.
Comisia de acordare a burselor pe facultate repartizează fondurile de burse alocate facultăţii pe programe de
studii şi ani de studii, în raport cu numărul de studenţi români de la cursurile de zi, bugetaţi.
4. Comisia de acordare a burselor pe facultate întocmeşte în 3 exemplare o listă a rezultatelor la
învăţătură, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate, pentru studenţii care se înscriu la burse de merit
sau burse de performanţă.
5. Secretariatul facultăţii afişează la avizier lista cu documentele necesare depunerii dosarului pentru
bursele sociale, astfel:
(1) Cererea de solicitare a bursei de ajutor social, la care se anexează următoarele documente:
a) Declaraţie de venituri – tip, completată şi semnată de către student, conform modelului prezentat în
Anexa nr. 2;
b) Adeverinţă, din care să rezulte veniturile nete totale lunare, pe ultimele trei luni ( iulie, august,
septembrie respectiv noiembrie, decembrie. ianuarie), realizate de către fiecare din părinţii
studentului, precum şi, eventual, ale fraţilor şi ale celorlalţi membri ai familiei;
c) Adeverinţă, din care să rezulte veniturile nete totale lunare, pe ultimele trei luni (iulie,
august,septembrie respectiv noiembrie, decembrie,ianuarie), ale soţului sau, după caz, ale soţiei;
d) Adeverinţă de elev sau, după caz, Certificatul de naştere al fraţilor (surorilor), sau ale copiilor
studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare, sau al copiilor aflaţi în plasament familial;
e) După caz, Adeverinţă medicală eliberată de unitatea sanitară la care studentul este în evidenţă,
vizată de Dispensarul Studenţesc al U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al României’’ din Timişoara, în
care să fie precizat în mod expres ca această adeverinţă a fost eliberată pentru a-i servi studentului
la obţinerea bursei de ajutor social;
f) Copie după cartea de identitate a studentului;
g) Copie după certificatul de naştere a studentului;
h) Adeverinţă ANAF sau declaraţie notarială din care să rezulte că nu realizează alte venituri atât
studentul cât şi ceilalţi membrii ai familiei studentului.
(2) La acordarea bursei de ajutor social, pentru stabilirea veniturilor nete totale lunare ale familiei
studentului, nu se vor lua în considerare: alocaţiile de stat pentru copii, alocaţiile suplimentare pentru familiile
cu mulţi copii, bursele sau alte forme de ajutor social obţinute, de la stat, de către ceilalţi membri ai familiei
studentului.
6. Secretariatul fiecărei facultăţi trimite Prorectorului de resort 3 exemplare ale listei cu bursele propuse
de către comisii (Anexele 3a, 3b şi 3c), ştampilate şi semnate de către membrii comisiei de acordare a
burselor pe facultate.
7. Prorectorul de resort aprobă şi transmite 1 exemplar către Direcţia General Administrativă a
Universităţii.
8. Prorectorul de resort aprobă şi transmite 1 exemplar către secretariatul fiecărei facultăţi prin
Registratură, iar un exemplar se păstrează în arhiva Comisiei de burse pe universitate.
9. Direcţia General Administrativă transmite persoanei desemnate statele de plată.
10. Direcţia General Administrativă prin persoana desemnată trimite statele de plată la bancă.
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Anexa nr. 2
DECLARAŢIE DE VENITURI
Pentru determinarea veniturilor în vederea obţinerii dreptului de bursă socială, subsemnatul . … …………………..
..…..............................................................., student la Facultatea ………………………………….......................................,
programul de studii……………………………………………………………………………., în anul................, declar toate
veniturile obţinute de membrii familiei subsemnatului:
Venituri nete realizate
pe ultimele trei luni
(iulie, august,
1
septembrie, respectiv
noiembrie, decembrie,
ianuarie)

2

3

Total, din care:
Salarii nete lunare
Pensii
Venituri din închirierea unor spaţii proprii
Venituri din asociere la societăţi comerciale cu capital privat
Venituri din agricultură
Alte categorii de venituri

Numărul de membri
ai familiei

Total, din care:
Părinţi
Numărul fraţilor elevi
Numărul fraţilor studenţi
Numărul copiilor preşcolari
Alţi membri ai familiei

Venituri nete realizate / membru de familie

............... Lei / lună
............... Lei / lună
............... Lei / lună
............... Lei / lună
............... Lei / lună
............... Lei / lună
............... Lei / lună

....................
....................
....................
....................
....................
....................

.......................................... Lei / lună / persoană

Pentru justificarea celor declarate, la prezenta declaraţie anexăm următoarele acte şi documente:
Nr.
Denumirea actului, documentului
crt.

Declar pe proprie răspundere că datele înscrise în prezenta declaraţie sunt reale, cunoscând că nedeclararea
tuturor veniturilor realizate de propria familie sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de student,
restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.
Timişoara,
Data ................................

Semnătura
..................................................
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Anexa nr. 3a
LISTA SITUAŢIILOR ÎNTOCMITE DE CĂTRE COMISIA DE ANALIZĂ ŞI ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR
FORME DE SPRIJIN MATERIAL DE LA NIVELUL FACULTĂŢII
1. RECAPITULAŢIE
Facultatea: ................................................................... anul universitar ......../........ sem. .........
Numărul
Cuantumul
Valoarea
% din fondul
Nr.
Categoria de bursă
de burse
bursei
totală
total de burse
crt.
acordat
(lei / lună)
(lei / lună)
al facultăţii
1
Burse de performanţă
2
Burse de merit
3
Burse sociale
TOTAL
Comisia de acordare a burselor
pe facultate
1.
2.
3.
4.

Comisia de acordare a burselor pe universitate:
1.Prorector
2.Secretar șef universitate
3.Director general administrativ
4.Director economic
5.Consilier juridic
6.Reprezentant liga studenților

Timişoara,
Data ..............................
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2.1. TABEL NOMINAL CU STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSE DE PERFORMANŢĂ
Facultatea: .................................................................... anul universitar .........../........... sem. .........
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

An de studiu,
specializarea

Categoria Media
Punctaj realizat
de burse aritmetică [nota x nr. credite]

1
2
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Anexa nr. 3b

Forma de
finanţare
B = buget
T = taxă

Comisia de acordare a burselor pe facultate
1.
2.
3.
4.
Timişoara,
Data ..............................
2.2. TABEL NOMINAL CU STUDENŢII BENEFICIARI DE BURSE DE MERIT
Facultatea: ............................................................................. anul universitar ........../............. sem. .........
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

An de studiu,
specializarea

Categoria Media
Punctaj realizat
de burse aritmetică [nota x nr. credite]

1
2
Comisia de acordare a burselor pe facultate
1.
2.
3.
4.
Timişoara,
Data ..............................
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Anexa nr. 3c
3. TABEL NOMINAL CU STUDENŢII BENEFICIARI AI BURSELOR SOCIALE
Facultatea: ..................................................... anul universitar .........../........... sem. .........
Observaţii
Numele şi prenumele
Anul de studii
Specializarea
(orfani, bolnavi, venituri
etc.)

Comisia de acordare a burselor pe facultate
1.
2.
3.
4.
Timişoara,
Data ..............................
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