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REGULAMENT
CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ACORDARE A BURSEI
NOMINALE «URSUS»
Preambul:
Societatea Comercială URSUS BREWERIES S.A. sponsorizează Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara în
vederea acordării unui număr de burse de studiu pentru studenţii aflaţi în anii 3 si 4 nivel
licență (inclusiv anul VI – Facultatea de Medicină Veterinară), în cadrul programului ”Bursa
URSUS – Student pentru Comunitate”. Acordarea acestor burse se realizează de către
Universitatea, pe bază de concurs.
1.

Prin prezentul Regulament referitor la desfășurarea concursului de acordare a bursei

nominale ”URSUS” – în continuare Regulamentul de burse URSUS – se stabilesc
termenele, condițiile, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cei care se înscriu în
competiție, documentele necesare, desemnarea și componența Comisiei de concurs,
procedurile de urmat și alte aspecte referitoare la acordarea burselor URSUS pe anul
universitar în curs.
1.1. Scopul concursului organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara

îl reprezintă

selectarea şi desemnarea câştigătorilor de burse URSUS finanţate din sponsorizarea
acordată de Societatea Comercială URSUS BREWERIES S.A.
2. Fondul de burse:
2.1. Mărimea fondului de burse al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara pentru anul universitar în curs
provenite din sponsorizarea acordată de S.C. URSUS BREWERIES S.A. este de
10.800 lei.
2.2. Vor fi acordate 3 burse în valoare de 400 lei pe luna, timp de 9 luni.
3. Participarea şi înscrierea la concurs:
La concursul de acordare a burselor nominale au dreptul să participe studenţii aflaţi
în anul 3 si 4 nivel licență (valabil pentru specializările care necesită 4 ani de studiu,
inclusiv anul VI – Facultatea de Medicină Veterinară), cu menţiunea inclusă în articolul
6.3 al prezentului regulament. La concurs pot participa doar studenţii integralişti, care au
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obţinut în semestrul precedent desfăşurării concursului minimum media 8 şi care au o
conduită academică demonstrată printr-o scrisoare de recomandare din partea unui cadru
didactic universitar. În acelaşi timp, studentul trebuie să facă dovada unei activităţi intense
în beneficiul comunităţii printr-o scrisoare de motivare, însoţită de o adeverinţă din partea
fiecărei organizaţii în cadrul căreia a desfăşurat/desfăşoară acest tip de activităţi. Anunţul
de organizare a concursului, împreună cu calendarul de desfăşurare vor fi făcute publice
prin afişare la adresa http://www.usab-tm.ro/. Se pot înscrie la concurs studenții care
îndeplinesc criteriile stabilite la punctul 3 al prezentului Regulament de burse URSUS şi
care vor prezenta cel mai târziu la data anunţată în calendarul de desfăşurare, următoarele
documente:
a) Cerere tip adresată Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara – Anexa 1 la Regulamentul de
burse URSUS care este disponibilă pe site-ul http://www.usab-tm.ro/;
b) Declaraţie de colectare a datelor cu caracter personal al bursierilor «URSUSStudenti pentru Comunitate» – Anexa 2;
c) Adeverinţă din partea facultății care atestă media generală pe ultimul semestru
încheiat;
d) Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic universitar;
e) Curriculum Vitae;
f) Scrisoare de motivare în care studentul trebuie să prezinte:
•

organizaţiile non-profit, neguvernamentale, non-politice din care face sau a
făcut parte pe perioada studiilor universitare;

•

poziţia ocupată în cadrul acestora şi în ce perioadă;

•

activitatea desfăşurată în cadrul acestora, proiecte coordonate şi/sau iniţiate
şi/sau în care a fost implicat în cadrul acestor organizaţii şi rezultatele acestor
proiecte;

g) Participarea în cadrul proiectelor de implicare în comunitate menţionate în scrisoarea
de motivare trebuie confirmate prin adeverinţe depuse în original.
3.1.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data anunţată în calendarul de
desfăşurare afişat la adresa http://www.usab-tm.ro/.
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3.2.

La

data

stabilită

conform

calendarului

de

desfăşurare

afişat

la

adresa

http://www.usab-tm.ro/, Prorectoratul „Relații internaționale și activitate studenți” din
Cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I
al Romaniei” din Timişoara, va înainta dosarele candidaților Comisiei de concurs.
3.3.

Documentele de mai sus se depun în dosar de plastic cu șină, la sediul

Prorectoratului „Relații internaționale și activitate studenți” din Cadrul Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din
Timişoara, (Clădirea Rectoratului), Calea Aradului nr.119, 300645 Timişoara, jud. Timiş,
România, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-12.00. La încheierea înscrierilor,
dosarele sunt înaintate Comisiei de concurs. La încheierea înscrierilor, dosarele sunt
înaintate Comisiei de concurs.
4. Comisia de concurs:
4.1. Comisia de concurs va fi numită prin Decizia Rectorului, pe baza aprobării Consiliului de
Administraţie.
4.2. Din Comisia de Concurs face parte şi un reprezentant al S.C. URSUS BREWERIES
S.A., cu statut de observator, neavând drept de vot în cadrul evaluării.
4.3. În vederea rezolvării eventualelor contestaţii prin aceeaşi decizie va fi nominalizată o
Comisie de analiză a contestaţiilor formată din trei persoane, altele decât cele din
Comisia de concurs.
4.4. Lista membrilor Comisiei de concurs este publică, afişată la adresa http://www.usabtm.ro/.
5.

Desfăşurarea concursului:

5.1. Comisia de concurs clasifică studenţii în funcţie de punctajele obţinute, ținând cont de
îndeplinirea următoarele criterii (Anexa 3):
A. IMPLICAREA ÎN ORGANIZAȚII NON-PROFIT, NEGUVERNAMENTALE,
APOLITICE
1. Numărul de organizații în care studentul a fost
implicat*
5 puncte/ONG
*studentul trebuie să dovedească o implicare de
cel puțin 6 luni
10 puncte/funcție de conducere
2. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul ONG(coordonator departament, viceului
președinte, președinte)
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B. PROIECTE ÎN BENEFICIUL COMUNITĂȚII
1. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul 5 puncte/voluntar
proiectului*
*sunt evaluate numai proiectele care au un impact 10 puncte/coordonator
vizibil în comunitatea din care face parte studentul 15 puncte/initiator*
sau pentru care a fost gândit proiectul.
*studentul trebuie să dovedească
faptul că proiectul este o inițiativă
proprie
2. Impactul proiectului în comunitate
Cel mult 10 puncte/proiect în
a. Modul în care proiectul rezolvă o funcție de evaluarea comisiei
problemă identificată, facilitează un
proces/acțiune sau inovează
C. ACTIVITATEA ACADEMICĂ
a) Media pe semestrul precedent desfăşurării
concursului între 8.00 şi 9.00

5 puncte

b) Media pe semestrul precedent desfăşurării
concursului între 9.00 şi 10.00

10 puncte

5.2. Clasamentul final se realizează pe baza punctajului întrunit de fiecare candidat şi se
face public prin afişare la adresa http://www.usab-tm.ro/ .
5.3. Candidatii declarati castigatori ai burselor vor semna Declaratia anexata la Regulament.
5.4. Rezultatele competiţiei pot fi contestate în termen de 3 zile de la afişare. Contestaţia se
depune la Secretariatul Prorectoratului „Relații internaționale și activitate studenți” şi va fi
soluţionată în maxim 24 de ore de la înregistrare. Hotărârea Comisiei de analizare a
contestaţiilor este definitivă. Lista câştigătorilor, semnată de toţi membrii Comisiilor, se
afişează la adresa http://www.usab-tm.ro/.
5.5. Numărul burselor va fi repartizat pe cele două nivele de studiu (licenţă şi masterat) în
funcţie de criteriile stabilite de comun acord cu compania S.C. URSUS BREWERIES
S.A.
6. Condiţiile de achitare a bursei:
6.1. Achitarea bursei nominale va fi efectuată de Universitate în baza clasamentului final
afişat şi a semnării unui contract de bursă, semnare condiţionată de executarea
contractului de sponsorizare încheiat cu S.C. URSUS BREWERIES S.A. Bursa
nominală URSUS se acordă pentru întreaga perioadă a anului universitar în curs şi se
achită lunar.
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6.2.

În cazul transferării bursierului în altă instituţie de învăţământ superior sau

exmatriculării, achitarea bursei nominale încetează.
6.3.

Bursierii nu au, în baza prezentului regulament sau a contractelor de bursă, nici o

obligație contractuală față de S.C. URSUS BREWERIES S.A. ce a oferit sponsorizarea.
În mod excepţional, poate fi solicitată participarea bursierilor la diverse evenimente sau
campanii de presă pentru a vorbi despre programul de burse URSUS, participare care
va fi stabilită de comun acord.
7. Accesul la informații privind organizarea și desfășurarea concursului:
7.1.

Mai multe informații privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi obținute

accesând site-ul: http://www.usab-tm.ro/.
7.2.

Informaţia cu privire la câştigătorii concursului este publică şi va fi cuprinsă în sursele

oficiale de informare ale Universității (pe site-ul universităţii: http://www.usab-tm.ro/).
8. Dispoziții finale
8.1.

Prezentul regulament se completează cu toate prevederile normative aplicabile.

Prezentul regulament revizuit a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de
16.12.2019.
Prorector Relații Internaționale și Activitate Studenți,
Prof.univ.Dr.Ing. Sorin-Mihai Stanciu
Rector,
Prof.univ.Dr.Ing. Cosmin-Alin Popescu
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Anexa 1
Domnule Rector,
Subsemnatul(a),___________________________________, student(ă) al(a) Facultăţii
de ___________________________________________________________________,
domeniul/programul _________________________în anul______, grupa________,
CNP__________________________, BI/CI seria________, nr._________, nr.
matricol___________, rog să binevoiţi a‐mi aproba înscrierea la concursul pentru
acordarea unei burse URSUS, în anul universitar 20___‐ 20___.
În vederea calificării pentru concursul de primire a bursei nominale „URSUS”,
anexez
următoarele
documente:_______________________________________________________
____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________

I.

II.

□ Am luat la cunoştinţă faptul că Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara virează
bursele în conturile personale de card. Am cont de card, nr.
___________________________________________________, deschis
a
banca__________________________________

III.

□ Nu am cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa
URSUS va fi selectat, voi deschide un cont de card şi voi comunica Direcţiei
Economica număr de înregistrare, numărul acestuia şi banca la care a fost
deschis. Bursa se va vira, în cuantum echivalent pentru perioada retroactivă, în
luna următoare celei în care am comunicat numărul contului şi banca la care
acesta a fost deschis.
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IV.

Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi
cunosc faptul că 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 la 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.
Data,

Semnătura,
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Anexa 2
DECLARATIE
Subsemnatul
domiciliat/a

/

Subsemnata_____________________________________,

in

loc.

_____________________________,

str.

________________________ nr. ________, bl._______, sc. ________, et. _____,
ap.________,

judet

/

_____________________,

sector
adresa

________________,
e

email

_________,

nr.

de

student

telefon
(a)

la

Facultatea______________, castigator/castigatoare a bursei acordate de compania
Ursus Breweries S.A. in valoare de ______lei lunar pentru anul universitar 20___‐
20___,

Sunt de acord cu colectarea tuturor datelor mele personale de mai-sus, in vederea
includerii acestora in baza de date activa a Operatorului URSUS Breweries S.A,
operator inregistrat la ANSPDCP cu prelucrarea și transferul datelor sub nr.21953, in
scopul derularii de viitoare procese recrutare.

DA / NU ___________________(se incercuieste varianta aleasa si se aplica
semnatura)

Persoanei semnatare a acestei declaratii ii sunt garantate drepturile prevazute de
Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie, in mod gratuit si facil, fara nicio justificare;
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
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Subsemnatul am luat cunostinta de faptul ca aceste drepturi pot fi exercitate la
cererea mea, adresata in scris, sub semnatura si data, pe adresa Operatorului: Sos.
Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti.
Operatorul, in cadrul termenului prevazut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la
primirea solicitarii, se obliga sa transmita solicitantului un raspuns, prin care sa:
•

confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod
gratuit pentru o solicitare pe an;

•

rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime,
in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor
Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

•

inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune
prelucrării.

Nume in clar ___________________

Semnatura _________________________

Data __________________________
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Anexa 3
Criterii de evaluare pentru obţinerea
8.2.

„BURSEI NOMINALE - URSUS”

C. IMPLICAREA ÎN ORGANIZAȚII NON-PROFIT,
APOLITICE
1. Numărul de organizații în care studentul a fost
implicat*
*studentul trebuie să dovedească o implicare de
cel puțin 6 luni
2. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul ONGului
D. PROIECTE ÎN BENEFICIUL COMUNITĂȚII
3. Rolul pe care studentul l-a avut în cadrul
proiectului*
*sunt evaluate numai proiectele care au un impact
vizibil în comunitatea din care face parte studentul
sau pentru care a fost gândit proiectul.

4. Impactul proiectului în comunitate
a. Modul în care proiectul rezolvă o
problemă identificată, facilitează un
proces/acțiune sau inovează
C. ACTIVITATEA ACADEMICĂ
c) Media pe semestrul precedent desfăşurării
concursului între 8.00 şi 9.00
d) Media pe semestrul precedent desfăşurării
concursului între 9.00 şi 10.00

NEGUVERNAMENTALE,

5 puncte/ONG

10 puncte/funcție de conducere
(coordonator departament, vicepreședinte, președinte)
5 puncte/voluntar
10 puncte/coordonator
15 puncte/initiator*
*studentul trebuie să dovedească
faptul că proiectul este o inițiativă
proprie
Cel mult 10 puncte/proiect în
funcție de evaluarea comisiei

6 puncte

10 puncte

Prorector Relații Internaționale și Activitate Studenți,
Prof.univ.Dr.Ing. Sorin-Mihai Stanciu
Rector,
Prof.univ.Dr.Ing. Cosmin-Alin Popescu

