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METODOLOGIE
privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme
de sprijin material pentru studenţii USAMV Iași, învăţământ cu frecvenţă,
CAPITOLUL I . DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
poate acorda, începând cu sem. l al anului universitar 2020/2021, din fondurile de la bugetul de stat:
burse pentru stimularea performanţei academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse
speciale, burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate şi alte forme de
sprijin material.
(2) Prezentul regulament de acordare a burselor a fost elaborat în conformitate cu legislaţia în
vigoare: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul MEN
nr. 3392/2017, Ordinul MEN nr. 4104/21.06.2017, Ordinul MEN 4366/13.07.2017 privind modificarea
și completarea Anexei la ordinul MEN nr. 3392/27.02.2017, Legea 448/2006 republicată și actualizată,
HG 884/2008 privind cuantumul burselor acordate studenților străini, Legea 441/2001 privind
învățământul universitar si postuniversitar cu taxă.
(3) Fondurile pentru acordarea burselor de performanţă, a burselor de merit şi a burselor sociale
de la bugetul de stat sunt repartizate pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi de la cursurile de
zi, învăţământ de licenţă şi master, finanţaţi de la bugetul de stat, în funcţie de alocaţia pe student,
atribuită de Ministerul Educaţiei și Cercetării, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse.
(4) Destinaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbată.
(5) Studenţii pot beneficia şi de alte burse, finanţate din veniturile proprii ale instituţiilor de
învăţământ superior şi din alte forme legal constituite.
(6) Operatorii economici, organizaţii nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice
pot oferi studenţilor burse sau alte forme de sprijin, pe bază de contract, potrivit prevederilor legale în
vigoare.
Art. 2. (1) Bursele se acordă semestrial, pe baza rezultatelor din anul universitar precedent pentru
semestrul I şi pe baza rezultatelor din sesiunea ianuarie - februarie pentru semestrul al II-lea, în
corelare cu rezultatele anilor precedenţi, după caz.
(2) Bursele din fonduri bugetare, indiferent de categorie, se acordă studenților finanțați de la
bugetul de stat, pe toată durata anului universitar (12 luni), cu excepția burselor pentru studenții din
ultimul an de studii.
(3) Studenţii din ultimul an de studiu, la ciclurile de licenţă şi master, care beneficiază de orice
tip de bursă în ultimul semestru de studii al anului respectiv, vor primi acelaşi tip de bursă, până la
susţinerea examenului de finalizare a studiilor.
(4) La nivelul fiecărei facultăţi, acordarea burselor se va efectua de către Comisia de evaluare şi
atribuire a burselor, în următoarea componenţă:
- Decan;
- Prodecan cu activitatea didactică;
- Prodecan cu activitatea ştiinţifică;
- Secretara facultăţii;
- 2 (doi) studenţi, membri ai Cosiliului facultăţii.

(5) Listele finale cu studenţii beneficiari de burse vor fi avizate de Consiliile facultăţilor şi vor
fi înaintate spre verificare la Prorectoratul cu activităţi sociale. Prorectoratul le va înainta Consiliului
de Administraţie. După avizul C.A., acestea vor fi supuse aprobării Senatului USAMV Iaşi.
(6) La nivelul Prorectoratului cu activităţi sociale va fi constituită o Comisie de atribuire a
burselor pe universitate, formată din:
- Prorectorul cu activităţi sociale, studenţeşti şi relaţii cu alumni;
- Prorectorul cu activitatea didactică;
- Secretarul șef al Universității;
- Contabilul şef;
- 2 (doi) studenţi, reprezentanţi ai Ligii Studenţilor în Senatul USAMV Iaşi.
(7) Toate activităţile, care vizează acordarea şi gestionarea burselor pentru studenţi, se vor
derula prin intermediul Prorectoratului cu activităţi sociale.
(8) Pentru soluționarea unor probleme legate de acordarea burselor, Comisia de acordare a
burselor la nivelul universității, poate apela la serviciile de consultanță juridică a universității.
Art. 3. (1) Studenţii USAMV Iași pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de
studii, cu excepţia burselor pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare prevăzute la art. 20,
alin. (3) şi (4).
(2) Studenții de altă cetățenie decât cea română, finanțați de la bugetul de stat, pot primi, după
caz, burse de performanță academică sau diferențe pentru completarea bursei acordată în baza HG
844/2008, până la cuantumul stabilit de Senat pentru semestrul curent, dacă se încadrează în criteriile
prevăzute de metodologia în vigoare, numai din veniturile extrabugetare ale universității, în limita
fondurilor disponibile.
(3) Un student nu poate primi două tipuri de bursă simultan din aceeaşi categorie, dar are
dreptul să opteze pentru cea cu valoarea mai mare.
(4) Studenţii care beneficiază de bursă de performanţă academică pot primi şi bursă socială, în
limita fondurilor disponibile, după acordarea celorlalte categorii de burse, cu respectarea prezentei
metodologii.
(5) Studenții cu taxă pot beneficia de burse academice și sociale numai din veniturile

extrabugetare ale universității, în limita fondurilor disponibile, după aceeași procedură ca și
bursele de la bugetul de stat.
CAPITOLUL II - REPARTIZAREA FONDURILOR, CATEGORIILE
DE BURSE ŞI CUANTUMURILE
Art. 4. La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
se pot acorda următoarele categorii de burse:
(1) – pentru ciclul de studii universitare de licență:
1. Bursa de pereformanță academică
2. Bursa de performanță științifică
3. Bursa de merit I
4. Bursa de merit II
5. Bursa de merit III
6. Bursa socială
7. Bursa de Campus
(2) – pentru ciclul de studii universitare de master:
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1. Bursa de performanță științifică
2. Bursa de performanță academică
3. Bursa de merit
4. Bursa socială
5. Bursa de Campus
Art. 5. (1) Repartizarea fondurilor pe ani de studii, pentru fiecare facultate, se face proporţional cu
numărul studenţilor finanţaţi de la bugetul de stat, din anul respectiv, cu excepţia fondului pentru
bursele sociale.
(2) Din fondul de burse repartizat universităţilor, minimum 30% din total este alocat pentru
categoria de burse sociale.
(3) Fondul de burse sociale constituit se repartizează la nivelul facultăţii, cu excepţia anului I,
sem. I.
(4) Universitatea/facultăţile pot completa fondul de burse provenit de la bugetul statului cu
fonduri provenite din venituri proprii, donaţii, sponsorizări, etc.
(5) Cuantumul bursei de performanţă este mai mare decât cuantumul bursei de merit atribuită
în instituţia de învăţământ respectivă. Cuantumul bursei de merit este mai mare decât cuantumul bursei
sociale.
(6) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta
se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă sau de merit.
(7) Sumele rămase după acordarea burselor în cadrul fiecărui an de studiu, pe baza criteriilor
prezentului regulament, vor fi redistribuite în cadrul facultăţii pentru atribuirea de burse studenţilor din
anii II-IV (VI), în semestrul I şi studenţilor din toţi anii, la revizuirea burselor (semestrul II).
Redistribuirea se face proporţional cu numărul de studenţi din anii de studiu, care pot să mai
primească burse, conform criteriilor din prezentul regulament. Alocaţia pe student la redistribuire se
calculează raportând suma de redistribuit din facultate la numărul de studenţi din anii ce pot primi
burse prin redistribuire.
(8) Eventualele sume rămase unei facultăţi după aplicarea prezentelor criterii, vor fi
redistribuite altei facultăţi din cadrul U.S.A.M.V Iaşi, de către Consiliul de Administrație, bursele
atribuindu-se strict în ordinea descrescătoare a mediilor.
Art. 6. Criteriile de acordare a burselor şi cuantumul acestora sunt aprobate de Senatul universităţii, la
propunerea Consiliului de administraţie, în urma consultării cu reprezentanţii studenţilor.
Art. 7. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul
de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetățenia, 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. 8. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări, în instituţii de învăţământ superior de
stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii. Studenţii care urmează
un al doilea program de studii în cadrul USAMV Iaşi (simultan sau succesiv) pot beneficia de burse,
cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul
semestrelor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să
beneficieze de bursă.
(2) Pentru a evita acordarea a două burse studentului care urmează simultan sau succesiv două
sau mai multe programe de studiu, atribuirea se realizează la programul de studiu la care acesta are
actele în original.
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(3) În cazul în care un student bursier (bugetat sau cu taxă) se retrage de la studii sau este
exmatriculat în timpul semestrului/anului universitar, facultatea are obligaţia să anunţe Rectoratul, în
scris, în scopul sistării bursei.
(4) Biroul Consiliului Facultăţii va monitoriza activitatea studenţilor, în scopul evitării
disfuncţionalităţilor în procesul de acordare a burselor.
(5) Cuantumul burselor stabilit de Senatul Universităţii poate fi modificat semestrial, în funcţie
de alocaţia bugetară pentru burse, atribuită de M.E.N. pe student, cu aprobarea Senatului.
(6) Bursele acordate de USAMV Iaşi se plătesc numai prin virament bancar, pe carduri, în
funcţie de data virării sumelor de către M.E.N. Studenţii au obligaţia de a prezenta la secretariatele
facultăţilor copie după numărul de cont.
(7) USAMV Iaşi poate acorda burse din venituri proprii, dar numai pe parcursul activităţii
didactice.
CAPITOLUL III – CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR
Art. 9. (1) BURSA DE PERFORMANŢĂ este atribuită pentru stimularea performanţei academice şi
se acordă studenţilor de la licență și master, începând cu anul II de studiu, dacă în anul precedent au
obţinut media 10.00, indiferent de veniturile obţinute de părinţi sau susţinătorii legali.
(2) Bursa de performanţă se revizuieşte în sem. al II-lea, luându-se în calcul atât rezultatele
şcolare din anul universitar precedent, cât şi media pe sem. I al anului în curs.
(3) USAMV Iaşi poate acorda această categorie de bursă şi studenţilor care au obţinut
performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete, începând cu anul II de studii.
(4) Universitatea poate stabili proceduri interne pentru acordarea de sprijin financiar studenţilor
cu rezultate deosebite, în vederea participării la conferinţe sau publicarea de articole ştiinţifice.
(5) Criteriile de acordare a bursei pentru performanţe ştiinţifice sunt:
- Publicarea cel puţin a unei lucrări ştiinţifice, de la înmatricularea la programul de studii actual, ca
prim autor, pe baza cercetărilor proprii, în revistă cotată ISI cu factor de impact din zona roşie a
domeniului;
- Obţinerea a minimum două certificate de brevet, de la înmatricularea la programul de studii actual, ca
prim autor, care au la bază cercetări proprii, vizibile în baza de date Thomson Reuters.
Art. 10. (1) BURSA DE MERIT se acordă studenţilor din ciclul de licenţă, cursuri de zi, din anii II –
IV (VI), în semestrul I şi inclusiv celor din anul I, începând cu semestrul al II-lea, în funcţie de
rezultatele profesionale, în ordinea descrescătoare a mediilor, indiferent de veniturile realizate de
părinţi sau susţinătorii legali, în limita fondurilor disponibile.
(2) USAMV Iaşi acordă la ciclul universitar de licență 3 (trei) categorii de burse de merit:
a. Bursa de merit I se acordă studenţilor care au obţinut media generală cuprinsă între 9,50 – 9,99.
b. Bursa de merit II se acordă studenţilor care au obţinut media generală cuprinsă între 9,00 – 9,49.
c. Bursa de merit III se acordă studenţilor care au obţinut media generală cuprinsă între 8,00 – 8,99.
(3) U.S.A.M.V. Iași acordă la ciclul de studii de master burse de merit, studenților care au
obținut în anul I, precum și după primul semestru din anul II, medii de peste 9,80.
(4) Pentru anul universitar absolvit, media se calculează cu rezultatele obţinute la examene şi
alte forme de verificare, la discipline prevăzute ca obligatorii şi opţionale în planurile de învăţământ,
fără a fi luate în calcul notele obţinute la seminarul pedagogic sau disciplinele facultative.
(5) Bursele de merit se revizuiesc semestrial, în funcţie de rezultatele la învăţătură din anul
precedent,iar la începutul sem.al II-lea, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în semestrul I.
Art. 11. (1) BURSA PENTRU SUSŢINEREA FINANCIARĂ A STUDENŢILOR cu venituri
reduse se acordă pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socio-economică a familiei studentului şi de
criteriile generale, stabilite în conformitate cu prezenta metodologie.
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(2) USAMV Iaşi acordă 2 (două) categorii de burse pentru susţinerea finaciară a studenţilor cu
venituri reduse:
a. Bursa socială
b. Bursa socială ocazională
(3) Pentru acordarea burselor sociale, nu sunt prevăzute criterii academice, în afara celui de
promovabilitate.
Art. 12. (1) BURSA SOCIALĂ. Studenţii din anul I, ciclul de licenţă, finanţaţi de la bugetul de stat,
în primul semestru beneficiază numai de burse sociale, pe bază de cerere, în limita întregului fond de
burse ce revine anului respectiv, proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi. Acest tip de bursă se
acordă şi studenţilor de la masterat.
(2) Studenţii anului I înmatriculaţi în regim "cu taxă de studii", pot primi burse din venituri
extrabugetare începând cu semestrul al II-lea, pe baza rezultatelor profesionale realizate în universitate
şi cu îndeplinirea celorlalte criterii, conform actualei metodologii.
(3) Pentru anii I-IV (VI), bursa socială se acordă studenţilor promovaţi, pe bază de cerere şi
acte doveditoare ale situaţiei materiale, conform legii, în limita a 30% din fondul de burse repartizat
universităţii şi defalcat pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi bugetaţi.
(4) Condiţia pentru acordarea bursei sociale este ca studentul să fie declarat promovat în anul
curent, acumulând min. 40 credite la sfârşitul anului universitar precedent şi min. 20 credite pentru
eligibilitate în sem. al II-lea.
Art. 13. (1) Bursele sociale se acordă cu prioritate studenţilor care nu beneficiază de alte categorii de
bursă, acordate de Universitate din fondurile de la bugetul de stat, după cum urmează:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare,
tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică,
cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă
sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice.
Studenţii care se încadrează în această categorie, vor depune la dosar certificatul medical
eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului şi de medicul dispensarului
studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii USAMV Iaşi.
Senatul Universității poate lua în considerare și alte boli cronice;
c) studenţii copii de revoluţionari, cărora li se aplică prevederile art.10 lit. r din Legea
nr.42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru
aplicarea Legii nr.42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de “Luptător pentru
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou-martir” cu una din menţiunile: rănit,
reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele
României;
(d) studenţii provenind din categorii defavorizate, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni
înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai
mare decât salariul de bază minim net pe economie.
(2) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani și se
revizuiesc semestrial.
Art. 14. (1) Bursa socială se acordă la solicitarea studentului, pe bază de cerere.
Dosarele prin care se solicită o bursă socială cuprind următoarele documente:
a. Cerere – tip (Anexa 1);
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b. Copie după CI sau după certificatul de naştere;
c. Copii după certificatele de deces ale părinţilor, sau adeverinţă din care să rezulte că studentul
provine din casa de copii sau din plasament familial (după caz);
d. Certificatul medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al
studentului şi de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii USAMV Iaşi
(după caz);
e. Documente justificative privind veniturile familiei studentului titular al cererii de acordare a
bursei sociale;
f. Documente justificative (de la Primărie) privind veniturile obţinute din exploatarea
proprietăţilor personale (venituri nete din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, pădurilor sau
din chirii);
g. Documente justificative (de la Administraţia Finanţelor Publice) privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate;
h. Copii după documentele de identitate ale celorlalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinere şi
adeverinţe de elev/student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor.
i. Declaraţia studentului, pe proprie raspundere, că nu realizează venituri sau că nu realizează
alte venituri decât cele menţionate (Anexa 2);
j. Declaraţie pe proprie răspundere din partea părinţilor, că nu au realizat venituri în ultimele 3
(trei) luni, sau că nu lucrează în străinătate, după caz; (Anexa 3);
k. Ancheta socială, în cazul familiei studentului care nu realizează venituri, sau care are unul
sau ambii părinţi în străinătate.
Art. 15. (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor,
respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul:
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele
fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile,
indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul
acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru
incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
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 de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă,
inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului
bolnav;
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h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de
colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de
stat sau din alte fonduri publice;
i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 182/2016;
k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuală;
l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se calculează prin
raportarea acestora la 12.
(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula ţinând
cont doar de veniturile personale ale acestora şi ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii,
soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru
acordarea bursei sociale la nivelul facultăţii poate solicita studentului să prezinte un raport de anchetă
socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.
Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în
străinătate.
(4) Bursa socială se suspendă în cazul studenţilor sancţionaţi administrativ sau al celor ce
absentează nemotivat de la procesul didactic (peste 50 % din total ore).
(5) În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei
burse sociale, USAMV Iaşi va sesiza organele de anchetă competente şi va proceda la sancţionarea
studentului, în funcţie de gravitatea faptei.
(6) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în vederea obţinerii
bursei sociale vor fi publicate pe site-ul USAMV Iaşi şi la avizierul fiecărei facultăţi, cu minimum 15
zile lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea acestora.
(7) Senatul universitar poate acorda şi alte burse de ajutor social.
Art. 16. (1) BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ se acordă studenţilor USAMV Iaşi, la cerere, pe
baza documentelor justificative, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:
a) Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se poate acorda
studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul, studenţilor defavorizaţi 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 naţional. Această categorie de bursă se poate
acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar. Beneficiarii acestei categorii de bursă
vor completa o declaraţie pe propra răspundere, cu privire la utilizarea acesteia în scopul pentru care a
fost acordată.
b) Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate se acordă studentei sau studentului a cărui
soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel
naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei
copilului nou-născut. Această categorie de bursă se acordă o singură dată în cursul anului universitar,
pentru fiecare copil născut.
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c) Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se acordă pentru decesul unui membru al
familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege părinte, soţ, soţie, copil.
(2) În cazuri excepţionale, Universitatea poate acorda din venituri proprii, un ajutor material
studenţilor aflaţi în situaţie de excepţie. Studentul va dovedi cu acte motivul solicitării, dosarul urmând
a fi verificat de Comisia de acordare a burselor pe Universitate, care va decide oportunitatea acestui
ajutor şi va supune cererea aprobării Consiliului de Administraţie şi validării Senatului.
(3) Cuantumul bursei sociale ocazionale va fi egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.
Art. 17. (1) BURSE SPECIALE, AJUTOARE ŞI STIMULENTE se acordă studenţilor USAMV
Iaşi, care au obţinut rezultate remarcabile în activităţi ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de
voluntariat.
(2) Bursa ocazională pentru performanţe profesionale, ştiinţifice, sportive sau culturalartistice se acordă studenţilor care au participat la competiţii profesionale, ştiinţifice, sportive sau
cultural-artistice şi s-au clasat pe unul din primele patru locuri.
(3) Acest tip de bursă se poate acorda aceluiaşi student de maximum două ori într-un an
universitar şi nu este condiţionată de acordarea altei categorii de bursă.
(4) Cuantumul bursei ocazionale pentru performanţe profesionale, ştiinţifice, sportive sau
cultural-artistice este în conformitate cu legislația în vigoare.
(5) Universitatea poate acorda stimulente pentru merite profesionale studenţilor care la finalul
anului universitar se clasează pe locurile I, II şi III. Cuantumul acestora se stabileşte de către Consiliul
de Administraţie.
Art. 18. (1) Bursa pentru activităţi desfăşurate în campusul studenţesc se poate acorda studenţilor
care se implică în activităţi a căror derulare a fost aprobată în prealabil de Consiliul de Administraţie al
USAMV Iaşi, precum igienizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, optimizarea activităţilor administrative
desfăşurate în căminele studenţeşti, cantină, bibliotecă sau implicarea în organizarea unor evenimente.
(2) Valoarea bursei se aprobă de către Senatul Universităţii, la propunerea Consiliului de
Administraţie.
(3) Candidaţii vor fi evaluaţi pe baza unei scrisori de motivaţie şi a unui CV în format
Europass, de către Comisia de atribuire a burselor pe Universitate, condusă de prorectorul cu activităţi
sociale, studenţeşti şi relaţii cu alumni.
Art. 19. (1) Bursele pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate se pot
acorda studenţilor de la licenţă şi master.
(2) Această categorie de busă poate fi cumulată cu o altă categorie de bursă, prevăzută în
prezenta metodologie.
(3) Bursele pentru stagii de studii universitare se pot acorda studenţilor de la ciclul de licenţă,
începând cu anul al II-lea de studii, pentru participare la stagii de formare, pe bază de acorduri
interuniversitare, în limita fondurilor disponibile.
(4) Bursele pentru stagii de studii postuniversitare se pot acorda studenţilor de la ciclul de
master, în anul II de studii, pentru activităţi de cercetare, pe baza acordurilor interuniversitare, pentru
participarea la programe comune de cercetare, în limita fondurilor disponibile.
Art. 20. (1) USAMV Iaşi poate aproba şi atribuirea de burse constituite din donaţii/sponsorizări.
Acestea se acordă studenţilor din anii II – IV (VI), prin concurs, pe baza criteriilor stabilite de sponsori
sau donatori.
(2) Contribuabilii la fondul de burse pot stabili şi alte criterii de acordare a acestora.
CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE
Art. 21. (1) Comisia de evaluare şi atribuire a burselor la nivel de facultate are următoarele
responsabilităţi:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

respectă calendarul de atribuire a burselor, stabilit la nivel de Universitate;
repartizează fondurile de burse pentru fiecare program şi ani de studii;
verifică încadrarea în fondurile alocate;
analizează documentele din dosarele depuse;
întocmeşte listele cu bursieri, pentru categoriile prevăzute în prezenta metodologie;
redactează procesul-verbal privind analiza, evaluarea şi atribuirea burselor, care va fi semnat de
toţi membrii comisiei;
g. identifică alte surse de finanţare a burselor;
h. analizează şi rezolvă contestaţiile primite;
i. verifică îndeplinirea tuturor sarcinilor aferente procesului de atribuire a burselor de către
persoanele responsabile, la nivel de facultate.
(2) Comisia de atribuire a burselor la nivel de universitate are următoarele responsabilităţi :
a. propune actualizări ale Regulamentului Universităţii de atribuire a burselor, în baza
propunerilor făcute de către facultăţi şi a modificărilor legislative referitoare la acordarea
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi;
b. monitorizează respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivelul Universităţii;
c. aprobă listele cu studenţii bursieri de la fiecare facultate;
d. analizează documentele din dosarele depuse pentru acordarea burselor speciale de ajutor social
şi stabileşte lista bursierilor beneficiari;
e. monitorizează acordarea, de către comisiile aferente, a burselor de performanţă ştiinţifică,
cultural-artistică, respectiv sportivă și a burselor de campus;
f. identifică alte surse de finanţare a burselor;
g. analizează şi rezolvă contestaţiile primite.
Art. 22. (1) Studenţii nemulţumiţi de decizia Comisiei de evaluare şi acordare a burselor pe facultate,
pot face contestaţie, în termen de 3 zile de la data afişării listelor.
(2) Contestaţiile se soluţionează de către Comisia de evaluare şi atribuire a burselor de la
nivelul fiecărei facultăţi. În cazul în care comisia de burse pe facultate consideră că o contestaţie,
datorită complexităţii sale, poate fi soluţionată doar de către Comisia de atribuire a burselor pe
Universitate, o va trimite acesteia împreună cu actele dosarului, în cadrul termenului de soluţionare,
arătând motivele pentru care nu s-a soluţionat la facultate.
(3) Studenţii nemulţumiţi de hotărârea dată asupra contestaţiei de către Comisia de evaluare şi
atribuire a burselor pe facultate pot solicita reanalizarea cererii de către Comisia de atribuire a burselor
pe Universitate, înregistrând în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor, la facultate, o cerere
motivată în acest sens. Cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, Facultatea va trimite Comisiei de
atribuire a burselor pe Universitate cererea şi dosarul cuprinzând contestaţia şi actele depuse de
student.
(4) În toate cazurile de sesizare, Comisia de atribuire a burselor pe Universitate va soluţiona
cererea în termen de 5 zile de la înregistrare şi va comunica rezoluţia, facultăţii.
Art. 23. (1) Studenţilor care absentează nemotivat la peste 50% din activităţile didactice planificate li
se va suspenda bursa, eventualele sume astfel reţinute constituindu-se în fond de burse ocazionale.
(2) Studenţii care beneficiază de bursă de ajutor social şi care pe toată perioada sesiunii de
iarnă sunt internaţi în spital, precum şi cei care au fost în concediu medical 60 de zile consecutiv
înainte de sesiunea de examene sau în timpul sesiunii, pot să-şi menţină bursa şi în semestrul II, fără
revizuire, dar cu actualizarea datelor privind veniturile susţinătorilor legali.
(3) Bursele nu se atribuie studenţilor care sunt plecaţi în străinătate, indiferent de motiv, cu
excepţia deplasărilor în baza burselor de mobilitate (Program ERASMUS, AUF şi alte programe
oficiale).
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(4) Studenții aflați în mobilitate printr-un program oficial pentru un an universitar vor beneficia
de bursă pe baza rezultatelor școlare obţinute ca urmare a mobilităţii, precum şi a rezultatelor obţinute
în sesiunea specială, conform regulamentelor universităţii.
(5) Studenții aflați în mobilitate pentru un semestru universitar vor beneficia de bursă pe baza
rezultatelor școlare validate din mobilitate și susținerea diferențelor în sesiunea suplimentară de
examene.
Art. 24. Angajaţii USAMV Iaşi care favorizează/defavorizează un student pentru obţinerea bursei, vor
fi sancţionaţi disciplinar, material sau penal, după caz.
Art. 25. Prezenta Metodologie a fost actualizată și aprobată în Ședința ordinară a Senatului
U.S.A.M.V. Iași din 24 octombrie 2018.
De la data aprobării prezentului regulament, toate regulamentele privind acordarea
burselor, ajutoarelor şi stimulentelor în cadrul USAMV Iași emise anterior, îşi încetează
valabilitatea.

PRORECTOR CU ACTIVITĂŢI SOCIALE,
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU
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Anexa 1 A

CATEGORII ȘI CUANTUMURI BURSE
Semestrul I 2020-2021
Nr. crt. Categoria de bursă

Cuantum (lei)

I. Studii de licență
1.

Bursa de performanță științifică

1.200

2.

Bursa de performanță academică

1.200

3.

Bursa de merit I

725

4.

Bursa de merit II

625

5.

Bursa de merit III

550

6.

Bursa socială

500

7.

Bursa de Campus

500

II. Studii de master
1.

Bursa de performanță științifică

1.200

2.

Bursa de performanță academică

600

3.

Bursa de merit

550

4.

Bursa socială

500

5.

Bursa de Campus

500
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Anexa 1
Aviz favorabil,
Decan,

DOMNULE DECAN,
Subsemnatul(a), ……………………………………………………………………………….1,
student/ă la Buget/Taxă la Facultatea………………….......................................................……..,
specializarea…………………………….…………….,
în
anul…………,
grupa……………..,
CNP………………………………., CI seria. ……nr….............................................................…….,
e-mail…………………., tel. …………………….vă rog să binevoiţi a-mi aproba acordarea bursei
sociale în sem. …. . al anului universitar 2020/2021.
Situaţia şcolară :……………………………………………………………………………….
Solicit bursa din motivul2 …………………………………………………………………….
În vederea obţinerii dreptului de a obţine o bursă socială, declar toate veniturile obţinute de
către familia mea3:
Nr.crt.
Specificaţii
LUNA
Media veniturilor*/
1
2
3
lei/lună
A. VENITURI NETE REALIZATE
(total :A 1+2+3+4+5+6+ ….)
Mama / soţia
1
Salarii nete totale
Tata / soţul
2
Pensii
3
Alocaţii de stat pentru copii
4
Alte ajutoare primite de la stat
5
Alte ajutoare primite de la stat
6
Venituri din spaţii proprii închiriate
7
Venituri din agricultură
8
Venituri din activităţi independente
9
Dividende realizate în ultimele 12 luni
calendaristice
10
………
B.

NR. PERSOANE AFLATE ÎN
ÎNTREŢINERE, din care (total)
1
Numărul elevilor
2
Numărul studenţilor
3
Numărul preşcolarilor
Numărul altor membri ai familiei aflaţi
4
în întreţinere legală
VENITUL MEDIU NET PE
MEMBRU DE FAMILIE (A / B)
*Media lunară a veniturilor se calculează prin însumarea veniturolor nete obţinute pentru fiecare
lună şi împărţirea acestei sume la 3.
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Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Am luat cunoștință că USAMV Iași virează bursele în conturile personale de card. Am cont de card,
nr.………………………………………………, deschis la banca ……………………………..
Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale şi cunosc faptul că nedeclararea
veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage după sine pierderea calităţii de student, restituirea
bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.
Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar.
Am luat cunoștință că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecință
respingerea dosarului și că documentele atașate suplimentar, neprecizate în prezenta cerere, nu sunt
luate în considerație.
Data,

Semnătura,

DOMNULUI DECAN AL FACULTĂŢII ...

1.Se completează cu majuscule, numele, iniţiala tatălui şi prenumele.
2.Se completează încadrarea într-o categorie de bursă socială (orfan, plasament familial, provenit din casa de copii, caz medical, venituri
mici).
3. Necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept consecinţă respingerea dosarului. Documentele ataşate suplimentar,
neprecizate în prezenta cerere, nu vor fi luate în consideraţie.
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Anexa 2
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE- STUDENT
Dată în fața mea, ...........................................(numele și prenumele angajatului facultății)
Semnătura......................................................
Data ................................................................

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a), ........................................................................domiciliat(ă) în .....................,
str................................................................nr. ..............., bl................. sc............ ap. ..........., posesor al
B.I./C.I

seria ................ nr...............................CNP.............................................., student/ă al/a

Facultăţii ......................................., la buget / taxă, specializarea ................................., în anul .......,
grupa, ..........................................sit. şcolară................................................... prin prezenta declar pe
propria-mi răspundere că nu am obţinut nici eu, nici familia mea, în perioada.............................. alte
venituri decât cele declarate.
Declar că nu sunt angajat, nu primesc pensie, nu primesc ajutor de şomaj, nu deţin proprietăţi
şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploararea proprietăţilor, din agricultură, din activităţi autorizate,
dividente, nu deţin bani în cont sau orice alt venit, în afară de cele declarate.
Prezenta o semnez în cunoştintă de cauză faţă de prevederile legale privind falsul în declaraţii,
conform art. 326 din Codul penal.

DATA,
________________

SEMNĂTURA,
________________
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Anexa 3
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE- PĂRINŢI

DECLARAŢIE
Subsemnatul(a), ........................................................................domiciliat(ă) în .....................,
str................................................................nr. ..............., bl................. sc............ ap. ..........., posesor al
B.I./C.I

seria

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

nr...............................CNP..............................................,

studentului...................................................,

Facultatea

.......................................,

tatăl/mama
specializarea

................................., în anul ......., grupa, ............... prin prezenta declar pe propria-mi răspundere că
nu am obţinut în perioada.............................. alte venituri decât cele declarate.
Declar că nu sunt angajat, nu primesc pensie, nu primesc ajutor de şomaj, nu deţin proprietăţi
şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploararea proprietăţilor, din agricultură, din activităţi autorizate,
dividente, nu deţin bani în cont sau orice alt venit, în afară de cele declarate.
Prezenta o semnez în cunoştintă de cauză faţă de prevederile legale privind falsul în declaraţii,
conform art. 326 din Codul penal.

DATA,
________________

SEMNĂTURA,
________________
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