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RU 43 

 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  

ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL  

PENTRU STUDENŢII USAMV CLUJ-NAPOCA 

 

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației 

Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor forme 

de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, care 

completează legislația în vigoare: Legea nr. 1/ 2011 a Educației Naționale; Legea nr. 235/2010 

pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 

internaţionale, Legea nr. 127/2019, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, H.G. nr. 100/2011, H.G. 

nr. 769 / 2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, 

OMEN nr. 4104/2017; OMEN nr. 4366/2017 și intră în vigoare începând cu anul universitar 2021-

2022. 

 

CAPITOLUL I - Dispoziții generale 

 

Art.1. Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN) acordă, 

în condițiile legii, următoarele categorii de burse: 

 

A) din fondurile bugetare:  

a) burse pentru stimularea performanței academice (performantă, merit I şi merit II); 

b) burse sociale (semestriale sau ocazionale). 

B) burse din surse extrabugetare:  

a) burse speciale, mobilitati; 

b) burse de ajutor material. 

 

Art. 2. Beneficiază de bursă din fonduri bugetare studenții de la programele de licență şi masterat, 

organizate la forma de învățământ cu frecvență, care beneficiază de finanțarea studiilor de la buget. 

Bursele din surse extrabugetare se pot acorda tuturor categoriilor de studenți care întrunesc criteriile 

de acordare. 

Art. 3. Bursele pentru doctoranzii de la forma de învățământ cu frecvență, cu finanțare de la buget, 

se vor acorda în baza reglementărilor specifice. 

Art. 4. (1) Bursele din fondurile bugetare, indiferent de categorie, se acordă pe toata durata anului 

universitar (cursuri, seminare, laboratoare, practică, sesiuni de examene si vacanta).  

(2) Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studiu licență sau master care 

beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se va/vor 

acorda același tip de burse pana la susținerea examenului de finalizare a studiilor prima sesiune 

(inclusiv pe perioada examenului). 
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Art. 5. (1) Ordonarea studenților eligibili pentru bursele de stimularea performanței academice se 

va face după media ponderată (suma produselor dintre notele obținute la examene şi numărul de 

credite al acestora, împărțită la totalul creditelor - 30/60). 

(2) Pentru studenții care au avut bursă Erasmus+, care au promovat examenele în baza unor acorduri 

bilaterale de schimburi în străinătate se vor lua în calcul, pe baza foii matricole și a echivalării 

examenelor promovate, minimul de 30 de credite/semestru sau 60 credite/an obținute la disciplinele 

obligatorii și opționale. 

(3) Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în calcul, pentru 

calculul mediei ponderate.  

Art. 6. (1) Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la 

bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, orientarea sexuală, apartenența politică a 

candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate 

conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, 

studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.  

(2) Bursele sociale se acorda studenților cu o vârstă maximă de 26 ani. 

Art. 7. În limita fondurilor de la bugetul de stat, USAMVCN poate acorda burse pentru stagii de 

studii universitare, în vederea susținerii mobilităților temporare efectuate în universități şi instituții 

din țară și străinătate. Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul Universității, la propunerea 

Consiliului de Administrație (Anexa 1). 

Art. 8. Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de 

contract, în condițiile Legii nr. 376/2004.  

Art. 9. Personalități şi fundații sau asociații naționale sau internaționale pot acorda, pe bază de 

concurs, burse care să le poarte numele. 

Art 10. (1) În cadrul USAMVCN, responsabilități în atribuirea burselor revin Comisiei de burse pe 

universitate, Comisiei de burse pe facultate şi Serviciului Social. 

(2) Comisia de burse pe universitate compusă din Prorector activități sociale şi studențești 

(președinte), Prodecanii sociali studențești din cadrul fiecărei facultăți, Reprezentant al Direcției 

Economice, Reprezentant al Serviciului Social şi Prefectul studenților (membri) are următoarele 

responsabilități: 

a) aprobă şi monitorizează calendarul de acordare a burselor în cadrul USAMVCN; 

b) repartizează fondul de burse pe facultăți, proporțional cu numărul de studenți bugetati; 

c) face propuneri privind modificarea cuantumului burselor în funcție de fondurile alocate 

universității de la buget; 

d) aprobă listele cu studenții bursieri de la fiecare facultate; 

e) analizează şi soluţionează contestaţiile care nu au fost rezolvate de Comisiile de burse pe 

facultăți; 

(3) Comisia de burse pe facultate compusă din Prodecan activități sociale şi studențești 

(președinte), secretar facultate, un reprezentant al studenților facultății în Senat, un reprezentant al 

studenţilor în Consiliul facultății şi un reprezentant al Asociației studenților din facultate (membri) 

are următoarele responsabilități: 

a) respectarea calendarului de acordare al burselor stabilit de Comisia de burse pe universitate; 

b) repartizarea fondului de burse pe ani de studiu şi programe de studii/specializări, 

proporțional cu numărul de studenți bugetați; 
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c) colectează documentele justificative în vederea acordării unor categorii particulare de burse 

(performanță, sociale, speciale etc.); 

d) întocmește listele cu studenții bursieri pe facultate; 

e) propune Consiliului facultății media ponderată minimă pentru acordarea bursei de merit II; 

f) analizează şi soluţionează contestaţiile; 

(4) Serviciul social are următoarele responsabilităţi în acordarea burselor: 

a) întocmește statele de plată a burselor; 

b) transmite statele de plată către Direcția Economică pentru plata burselor; 

c) verifică lunar încadrarea facultăţilor în fondurile alocate pentru repartizarea burselor;  

d)  

 

CAPITOLUL II - Categorii de burse acordate de USAMVCN 

 

Art. 11. (1) Fondurile bugetare destinate acordării burselor studenţilor USAMVCN se repartizează 

pe facultăţi, proporţional cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spaţiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene, 

înmatriculați la forma cu frecvenţă și şcolarizaţi în regim bugetat. 

(2) Fondul de burse alocat facultăţii este repartizat pe programe şi ani de studii, proporţional cu 

numărul de studenţi cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, cursurile cu frecvenţă, 

bugetaţi, din facultatea respectivă. 

(3) Fondul de burse alocat pentru fiecare facultate și pentru fiecare program de studiu/specializare se 

repartizează astfel:  

a) 10% pentru burse de performanță;  

b) 10 % pentru burse de merit I; 

c) 50% pentru burse de merit II;  

d) 30% pentru burse sociale; 

(4) Cuantumul categoriilor de burse se aprobă de Senatul USAMVCN, la propunerea Consiliului de 

Administraţie, după consultarea reprezentanților studenților din structurile de conducere, potrivit 

fondurilor disponibile şi nevoilor identificate la nivelul comunităţii studenţeşti, cu respectarea art. 

223, alin (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

(Anexa 1).  

Art. 12. (1) Bursele de performanță se acordă pe o perioadă de 12 luni începând cu anul II de 

studii. Acestea se vor repartiza prin concurs, pe bază de dosar, organizat de facultăți, studenților care 

îndeplinesc următoarelor criterii minimale:  

a) integralist ȋn anul universitar precedent, pentru care solicită bursa; 

b) medie ponderată de minim 9,50, obținută pe anul universitar de studii precedent (media 

fiind criteriul de performanță principal); 

c) participarea cu lucrare la simpozionul studențesc organizat de USAMVCN; 

d) participarea la activități de voluntariat organizate de USAMVCN; 

(2) Constituie avantaj în acordarea acestui tip de bursă calitatea de membru în colective de cercetare, 

susținerea de lucrări științifice la simpozioane naţionale şi internaţionale, publicarea de lucrări 

ştiinţifice în reviste prestigioase sau brevete de invenţie. 
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(3) În caz de medii egale departajarea se face ținând cont de punctajul obţinut din activitățile 

extracurriculare, după cum urmează: 

Categorii de activităţi punctate Punctaj 

Simpozionul studențesc USAMVCN (condiţie obligatorie) 

Premiul I 100 

Premiul al II-lea 80 

Premiul al III-lea 60 

Menţiune 40 

Participare 20 

Voluntariat în cadrul USAMVCN (condiţie obligatorie) 

60 ore voluntariat 100 

40-59 ore voluntariat 80 

20-39 ore voluntariat 60 

1-19 ore voluntariat 40 

  

Publicare articole 

Articol în publicaţii de specialitate internaţionale 

Autor principal 100 

Coautor 100 puncte împărțite la numărul de autori 

Articol în publicaţii de specialitate naţionale 

Autor principal 80 

Coautor 80 puncte împărţite la numărul de autori 

Sesiuni ştiinţifice internaţionale 

Premiul I 150 

Premiul al II-lea 100 

Premiul al III-lea 80 

Menţiune 60 

Participare 40 

Sesiuni ştiinţifice naţionale 

Premiul I 100 

Premiul al II-lea 80 

Premiul al III-lea 60 

Menţiune 40 

Participare 20 

Brevete înregistrate 

Internaţionale 200 

Naţionale 100 

 

(4) În cazul în care, pe baza criteriilor stabilite, fondul de burse de performanță din alocaţiile 

bugetare nu este utilizat integral, partea nefolosită se alocă fondului de burse de merit, din cadrul 

aceleiași facultăți. 
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Art.13. (1) Bursele de merit I şi merit II se acordă studenților pe baza rezultatelor profesionale, 

după cum urmează: 

a) pentru semestrul I al anilor 2-6 de studiu, pe baza mediei ponderate obţinute în anul 

universitar precedent; 

b) pentru semestrul II, pe baza mediei ponderate de la finalul semestrului I al anului universitar 

curent. 

(2) Bursa de merit I se acordă studenților bugetați care au obținut o medie ponderată mai mare sau 

egală cu 9.50 în sesiunea de examene precedentă semestrului/anului pentru care solicită bursă şi nu 

se încadrează la bursa de performanţă. 

(3) Bursa de merit II se acordă studenților bugetați care nu se încadrează la bursele de performanță 

şi merit I, dar au o medie ponderată mai mare decât cea minimă stabilită de Consiliul facultăţii. 

(4) Studenţii din anul I licenţă şi master nu beneficiază de bursă de merit în primul semestru.  

(5) La acordarea burselor de merit nu se iau în considerare pentru calculul mediei ponderate, notele, 

respectiv creditele obținute la disciplinele facultative. 

(6) În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii (luate în considerare 

în ordinea prezentată): 

a) nota obținută la disciplina cu cele mai multe credite, iar dacă egalitatea persistă se vor lua 

în considerare următoarele discipline obligatorii în ordinea descrescătoare a creditelor;  

b) media pe anul universitar precedent; 

c) media de admitere la programele de licență sau master; 

d) participare la simpozioane sau activităţi de voluntariat în semestrul/anul precedent; 

(7) Repartizarea de burse de merit pe ani şi programe de studii din cadrul facultății intră în 

responsabilitatea Comisiei de burse pe facultate. Fiecare an şi specializare dintr-o facultate trebuie să 

beneficieze de cel puţin o bursă de merit din alocaţiile bugetare, cu excepţia cazurilor în care cea mai 

mare medie din an şi specializare este mai mică decât media minimă pentru bursele de merit, stabilită 

de către Consiliul facultăţii. 

(8) În cazul în care, pe baza mediei stabilite, fondul de burse de merit din alocaţiile bugetare nu este 

utilizat integral, partea nefolosită se alocă fondului de burse sociale, din cadrul aceleiaşi facultăţi. 

Art.14. (1) Bursa socială poate avea caracter permanent (semestrială - pe întreaga durată a unui 

semestru universitar) sau ocazional (ocazională – o dată pe semestru, respectiv de două ori pe an). 

(2) Nivelul bursei sociale semestriale nu poate fi mai mic decât cuantumului minim al burselor 

sociale propuse anual de către CNFIS, ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile 

minime de masă şi cazare (art. 223, alin. 10 din Legea nr. 1/ 2011). In stabilirea acestuia trebuie să se 

ţină cont de faptul că un număr cât mai mare de studenţi să beneficieze de burse sociale. 

(3) Bursele sociale semestriale se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 

26 de ani, în limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor de la forma de 

finanţare buget, care dovedesc cu documente că se încadrează în următoarele categorii: 

a) studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea 

ordine de priorităţi:  
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a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care 

nu au realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mai 

mare decât salariul de bază minim net pe economie;  

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea 

semestrului/anului universitar un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de 

bază minim net pe economie;  

b) studenţi care prezinta un certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de 

familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul 

şi se află în evidenţele dispensarului studenţesc. Afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a 

altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu 

frecvență sunt: TBC, diabet, boli maligne, sindroame 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, infectare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, 

spondiloză anchilozantă sau reumatism articular. 

c) studenţii a căror familie a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 

universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net 

pe economie, calculat ca medie a veniturilor nete a trei luni Iulie, August, Septembrie pentru 

semestrul I, respectiv Noiembrie, Decembrie, Ianuarie pentru semestrul II. 

 (4) Bursa socială ocazională se acordă în cuantum cel puțin egal cu bursa socială semestrială, 

stabilită de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, 

astfel: 

a) bursa socială ocazională pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care 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 socio-economic, 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 aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar; 

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate constă într-o bursă pentru naștere şi lehuzie şi 

o bursă pentru procurarea de îmbrăcăminte copilului nou-născut și se poate acorda o singură dată pe 

parcursul unui an universitar studentei care nu realizează alte venituri in afara unei forme de bursă 

sau studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri in afara unei forme de bursă; 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului/ei pentru 

decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului/ei, unui membru 

al familiei (rudenie de grad I) care nu realizează venituri. 

(5) Cererile pentru bursele sociale semestriale şi bursele ocazionale pentru îmbrăcăminte, alături 

de actele doveditoare (Anexa 2), se depun la secretariatele facultăților conform calendarului de 

acordare a burselor stabilit de Comisia de Burse pe Universitate. 

(6) Cererile pentru bursele sociale ocazionale de maternitate sau deces se depun în termen de 10 

zile lucrătoare de la producerea evenimentului. 
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(7) În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obținerea unei burse 

pentru ajutor social, USAMVCN va sesiza organele de anchetă competente și va proceda la 

sancționarea studentului, în funcție de gravitatea faptei. 

(8) Pentru acordarea burselor sociale semestriale se vor utiliza criteriile prevăzute de legistaţia ȋn 

vigoare. 

(9) In cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se 

redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau merit. 

Art.15. (1) USAMVCN poate acorda burse din surse extrabugetare studenţilor implicaţi în 

activităţi extracurriculare în folosul universităţii (ȋn Bibliotecă, Cantină, Cămine, Baza sportivă, 

ferme, laboratoare, clinici, activităţi organizatorice etc.) si/sau studenţilor de la taxă cu rezultate 

academice deosebite si/sau cu situaţie materială precară. Cuantumul acestor burse se stabileşte anual 

sau ocazional de către Senat la propunerea Consiliului de Administraţie al USAMVCN. (Anexa 1). 

(2) Burse speciale din fonduri extrabugetare, acordate de către USAMVCN studenţilor români sau 

străini, buget sau taxă, sunt de 5 categorii:  

a) burse speciale pentru activitatea științifică, acordate ocazional, o data pe semestru pentru 

studenţi cu rezultate de cercetare deosebite: brevete de invenţii sau articole publicate în reviste cotate 

ISI; 

b) burse speciale pentru activitatea sportivă, destinate studenţilor cu rezultate remarcabile în 

competiţii sportive naţionale (exclusiv Agronomiada) şi internaţionale, se acordă ocazional, o dată pe 

semestru; 

c) burse speciale pentru activitatea cultural-artistică, acordate ocazional pentru studenţii care 

reprezintă USAMVCN în evenimente culturale şi artistice. Se pot acorda o dată pe semestru; 

d) burse speciale pentru activitate organizatorică, se acordă studenţilor implicaţi în organizarea 

de evenimente studenţeşti în cadrul USAMVCN, pe plan naţional sau internaţional. Se acorda 

ocazional, o data pe eveniment organizat; 

e) burse speciale pentru activitati in laboratoare, ferme, clinici, USAMVCN. 

(3) Burse speciale din fonduri extrabugetare pot fi cumulate cu bursele de performanță, de merit şi 

sociale de la finanțarea bugetară. 

(4) Burse de ajutor material din fonduri extrabugetare, pot fi acordate de către USAMVCN 

studenţilor cu taxă, forma de studiu cu frecvenţă, sunt destinate pentru susţinerea pe durata studiilor a 

unor studenţi cu situaţie materială precară. Se acordă pe durata unui semestru, numărul şi cuantumul 

acestora se stabileşte de Consiliul de Administraţie al USAMVCN la începutul fiecărui an universitar 

(Anexa 1). 

(5) Bursele speciale din fonduri extrabugetare se acordă pe baza cererii studentului sau structurilor 

aflate in subordinea universitatii însoțită de actele doveditoare corespunzătoare solicitate, documente 

înaintate Comisiei de burse pe Universitate (Anexa 2). Dosarele vor fi depuse în termen de 20 de zile 

lucrătoare de la începerea semestrului sau la 10 zile după un eveniment pentru care se solicită bursa. 

 

CAPITOLUL III – Dispoziții finale 

 

Art. 16. (1) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, (Anexa 

3). 
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(2) Bursele pentru stimularea performanței academice pot să fie cumulate cu bursele sociale sau cu 

cele acordate din fondurile extrabugetare ale USAMVCN (Anexa 3) 

Art. 17. Studenţii care au solicitat întreruperea studiilor pentru un semestru sau mai multe semestre 

pot beneficia de bursă în baza rezultatelor obţinute în ultimul semestru/an înaintea întreruperii. 

Art. 18. Studenţii care au fost înmatriculați pe locuri cu taxă şi au fost glisați pe loc bugetat 

beneficiază de orice categorie de bursă, după media obținută în anul precedent. 

Art. 19. Acordarea bursei încetează de la data la care studentul bursier se retrage de la studii sau este 

exmatriculat. 

Art. 20. (1) Studenţii pot contesta, în scris, decizia Comisiei de burse pe facultate, la Decanatul 

facultăţii, în termen de 48 ore de la afișarea listelor provizorii cuprinzând studenţii bursieri.  

(2) După soluționarea contestațiilor, Comisia de burse pe facultate va comunica rezultatul deliberării 

şi va afișa listele finale.  

(3) Studenţii pot contesta decizia Comisiei de burse pe facultate prin depunerea unei contestații la 

Comisia de burse pe universitate, în termen de 48 de ore de la afișarea listelor finale pe facultate. 

Comisia de burse pe universitate va comunica în scris rezultatul deliberării, în maxim 24 ore. 

Art. 21. (1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în considerare 

veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt obținute în ţară sau în 

străinătate: 

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; 

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; 
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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 realizează prin 

raportarea acestora la 12. 

(2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în considerare :  

A) burse; 

B) alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat: 

a) ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei, alocaţia pentru copiii nou-născuţi şi 

altele asemenea; 

b) pentru un solicitant aflat în plasament familial, veniturile familiilor care au în plasament 

copii (Legea 272/2004); 

c) alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate; 

d) indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca. 

Art. 22. (1) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează, astfel: se cumulează toate 

veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni (Iulie, August, Septembrie pentru 

semestrul I, respectiv Noiembrie, Decembrie, Ianuarie, pentru semestrul al II-lea) , se împarte la trei 

(numărul de luni) şi apoi la numărul de membrii ai familiei, inclusiv cei aflaţi în întreţinere. 

(2) Venitul lunar net mediu al studenţilor care au vârsta maximă de 26 ani se calculează luând în 

considerare doar veniturile personale ale acestora în condiţiile în care se gospodăresc singuri. 

(3) În cazul familiilor constituite din studenţi, venitul lunar net mediu pe membru de familie, calculat 

ca medie a veniturilor lunare nete pentru cele trei luni luate în considerare, se calculează, astfel: 

a) pentru familiile de studenţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri, venitul lunar net 

mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor două familii din care provin 

cei doi studenţi, cu condiția ca studenții să gospodărească cu familiile din care provin; 

b) pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar 

net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi 

venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri, cu 

condiția ca studenții să gospodărească cu familiile din care provin; 

c) pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se 

calculează ca medie între veniturile celor doi soţi. 

(4) Dacă părintele este plecat în străinătate cu contract de muncă se iau în considerare veniturile de la 

angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este 

obţinut venitul. 
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Art. 23. (1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria 

răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii, din care să reiasă că el şi familia 

sa nu are alte venituri decât cele declarate. (Anexa 6) 

 (2) În principiu, declaraţia pe propria răspundere are forma prezentată în Anexa 6. 

(3) Comisiile de evaluare a dosarelor pot accepta completarea dosarului pentru bursa socială cu 

declaraţii pe propria răspundere date în faţa unui notar.  

Art. 24.  Prezentul Regulament va fi modificat și completat în conformitate cu dispozițiile legale în 

vigoare. 

Art. 25. (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație din data de 06.09.2021 și Hotărârea Senatului nr. 18713/08.09.2021.   

(2) Orice alte dispoziții contrare prezentului Regulament se abrogă. 

 

 

                           RECTOR       PREȘEDINTE SENAT 

               Prof. univ. dr. Cornel CĂTOI       Prof. univ. dr. Viorel MITRE   

           
 

 

 

               VIZAT Oficiul juridic, 

             Cons. juridic Silvia Mihali 
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Anexa 1 

 

Cuantumul burselor acordate studenților USAMVCN 

 

1. Burse din fondurile bugetare:  
 

1.1 Burse pentru stimularea performanței academice: 

1.1.1 Bursă performantă            – 1200 RON; 

1.1.2 Bursă merit I             – 1000 RON; 

1.1.3 Bursă merit II      – 800 RON; 
 

1.2. Burse sociale: 

1.2.1. Bursă socială semestrială    – 600 RON; 

1.2.2. Bursă socială ocazională    – 600 RON; 

 

2. Burse din surse extrabugetare:  
 

2.1 Burse speciale: 

2.1.1. Bursă specială activitate științifică   – 800 RON; 

2.1.2. Bursă specială activitate sportivă   – 800 RON; 

2.1.3. Bursă specială activitate cultural artistică  – 800 RON; 

2.1.4. Bursă specială activitate extra curriculară  – 800 RON; 

2.1.5. Bursă specială activitate organizatorică  – 800 RON; 
 

2.2 Burse de ajutor material     – 800 RON. 
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Anexa 2 

Acte necesare obținerii diverselor categorii de burse 

 

1. Bursă de performanță: 

1) Cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii 

2) Adeverință participare sau premiu obținut la simpozionul studențesc USAMVCN 

3) Adeverință voluntariat în cadrul departamentelor, birourilor şi serviciilor USAMVCN; 

4) Documente care să ateste calitatea de membru în colective de cercetare, susținerea de 

lucrări stiinţifice la simpozionane naţionale şi internaţionale, publicarea de lucrări 

ştiinţifice în reviste prestigioase sau brevete de invenţie (facultative); 

 

2. Bursă socială, studenţi orfani de unul sau ambii părinţi 

1) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) copii ale certificatelor de deces ale părinţilor; 

4) documente justificative privind veniturile proprii, după caz: 

a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru 

lunile care se iau în considerare; 

b) adeverinţa de somaj; 

c) adeverinţa de venit net; 

d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 

din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii 

familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 

studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal); 

e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte 

venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 5). 

 

3. Bursă socială, studenţi proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau 

plasament familial: 

1) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) documente justificative privind situaţia în care se află: 

a) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament; 

b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial; 

4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale, după caz: 

a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; 

b) adeverinţă de şomaj; 

c) adeverinţă de venit net, etc.; 

5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte venituri 

decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5). 
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4. Burse sociale pentru motive medicale: 

1) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate 

în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), 

respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În 

certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea 

diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 14, aliniatul (3), punctul b).  

 

5. Burse sociale pentru venituri lunare sub cuantumul venitului minim net pe economie, 

studenți sub 26 ani:  

1) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor; 

4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), 

ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor; 

5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 

învăţământ; 

6) declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau 

la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără 

discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de 

învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii; 

7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale; 

8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz: 

a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent 

de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare; 

b) adeverinţă de şomaj; 

c) adeverinţă de venit net, etc.; 

9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu obţine nici un 

fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul; 

10) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu 

adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia; 

11) documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din 

activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane 

fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale , activităţi de exploatare a 

proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); 

12) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai 

are şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 5). 
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6. Burse sociale pentru venituri lunare sub cuantumul venitului minim net pe economie, 

studenți cu vârsta maximă de 26 ani: 

1) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale, după caz: 

a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru 

lunile care se iau în considerare; 

b) adeverinţa de somaj; 

c) adeverinţa de venit net, etc.; 

4) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din 

activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, 

societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: 

terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal); 

5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi 

alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5). 

 

7.  Bursă socială pentru familiile de studenţi: 

1. studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii 

vor depune documentele menţionate la aliniatul (5) pentru familia din care provine fiecare soţ, la 

care se adaugă: 

a) copie a certificatului de căsătorie; 

b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ; 

c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); 

2. student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele 

prezentate la aliniatul (5) pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine 

venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ, dacă studentul 

obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de 

naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă: 

a) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

b) adeverinţa de venit net, adeverinţa de somaj, cupoane sau adeverinţa de la Casa de 

Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare, etc. 

c) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 

din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii 

familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 

studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal); 

d) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar a soţului/ soţiei care nu este student/ 

studentă, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, 

după caz; 

e) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care sa reiasă că nu mai are şi alte 

venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr.5). 
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8. Burse de ajutor social ocazional pentru maternitate 

1) Studente mame: 

a) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii; 

b) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

c) copie a certificatului de naştere al copilului. 

2) Studenţii ale căror soţii nu realizează alte venituri decât bursele vor depune următoarele 

documente: 

a) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii; 

b) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

c) copie a buletinului/ cărţii de identitate al/ a soţiei; 

d) copie a certificatului de căsătorie; 

e) copie a certificatului de naştere al copilului; 

f) documente justificative privind veniturile proprii şi ale soţiei, după caz: 

i. cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş 

pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii; 

ii. adeverinţa de somaj; 

iii. adeverinţa de venit net, etc.; 

g) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 

din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii 

familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 

studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal); 

h) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, a soţiei studentului, din care să reiasă că 

nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate; 

i) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi alte 

venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5). 

 

9. Bursă socială ocazională în caz de deces: 

1) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) copie a certificatului de căsătorie; 

4) copie a certificatului de naștere; 

5) copie a certificatului de deces; 

6) membrul familiei (rudenie de grad I) va depune la dosar şi documente justificative privind 

veniturile: 

a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru 

cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (dacă este cazul); 

b) adeverinţa de somaj (dacă este cazul); 

c) adeverinţa de venit net (dacă este cazul), etc.; 

d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 

din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii 

familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 
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studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal); 

e) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar sau de forma Anexei nr.5, după caz, din 

care să reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate. 

 

 



 

 

 

Anexa 3 

Tipuri de burse şi posibilități de cumulare ale acestora 

Tip de bursa 
Bursa 

performanță 

Bursă 

merit I 

Bursă 

merit II 

Bursă socială 

semestrială 

Bursă socială 

ocazională 

îmbrăcăminte 

Bursă socială 

ocazională 

maternitate 

Bursă socială 

ocazională 

deces 

Bursă 

stagii 

studii 

Bursă specială 

extrabugetară 

Bursă ajutor 

material 

extrabugetară 

Burse 

private 

Bursa 

performanță 
 X X                 

Bursă merit I X  X                 

Bursă merit II X X                  

Bursă socială 

semestrială 
       X         X   

Bursă socială 

ocazională 

îmbrăcăminte 

      X          X   

Bursă socială 

ocazională 

maternitate 

                     

Bursă socială 

ocazională 

deces 

                     

Bursă stagii 

studii 
                     

Bursă specială 

extrabugetară 
                     

Bursă ajutor 

material 

extrabugetară 

      X X            

Burse private                      

 Se pot cumula    x – Nu se pot cumula 



 

 

 

Anexa 4 

Cerere pentru acordarea burselor sociale 

Secretariatul Facultății de_________________________ 

Confirmăm datele referitoare la înmatriculare, 

Nume și prenume secretar: _______________ 

Semnătura:_______________________ 

Data:____________________ 

 

Domnule Rector, 

 

Subsemnatul(a),___________________________________, student(ă) la buget/ taxa 

al (a) Facultăţii de ___________________________________________________, 

specializarea ______________________________ linia de 

studiu_______________________________ în anul______ de studiu, grupa__________, 

media__________, număr de credite________, CNP_____________________________, BI/ 

CI seria________, nr._________. nr. matricol___________, rog să binevoiţi a-mi aproba 

acordarea, în anul universitar 20___-20___, a 

bursei_________________________________________. 

Solicit această bursă având în vedere următoarele 

motive:___________________________³ 

 

I.) În vederea obţinerii dreptului de bursă socială, declar toate veniturile obţinute de 

către familie, conform art. 23 al Regulament privind acordarea burselor şi a altor forme de 

sprijin material pentru studenţii USAMVCN: 

 

Nr. 

crt. 
Elemente de stabilire a dreptului de bursă socială 

Documentul 

justificativ 

anexat 

Valori medii1 

(lei/ lună) 

A. Venituri realizate (total: A=1+2+3+4+5+6+)                              

1. Venituri nete totale   

2. Pensii   

3. Alocaţia de stat pentru copii   

4. Alte ajutoare primite de la stat   

5. Venituri din spaţii proprii închiriate   

6. Venituri din agricultură   

7.    

8.    

9.    

10.    

B. Numărul persoane - total,  

din care aflate în întreţinere: 

  

1. Numărul elevilor   

2. Numărul studenţilor   

3. Numărul copiilor preşcolari   

4. Numărul altor membri ai familiei aflaţi în întreţinere legală   

C. Venitul net mediu/ membru de familie (C = A/B)   

                                                 
 



 

 

 

II.) Pentru justificarea celor declarate, anexez următoarele documente: 

  

  

  

  

  

III.) Am luat la cunoștință faptul că USAMVCN virează bursele în conturile personale de 

card. 

□ am cont de card, nr.___________________________, deschis la 

banca____________________________ 

□ nu am cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa de ajutor social va fi 

aprobat, voi deschide un cont de card şi voi comunica la secretariatul facultăţii, cu număr de 

înregistrare, numărul acestuia şi banca la care a fost deschis. 

 

IV.) Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, corecte şi cunosc 

faptul că nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de 

student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale. 

Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar. 

 

V.) Am luat cunoştinţă că necompletarea unor rubrici sau completarea eronată va avea drept 

consecinţă respingerea dosarului şi că documentele ataşate suplimentar, neprecizate în 

prezenta cerere, nu sunt luate în consideraţie. 

 

 

Data          Semnătura, 

 

  



 

 

 

Anexa 5 

 

Model de declarație pe propria răspundere 

 

Secretariatul Facultății de_________________________ 

Dată în fața mea, 

Nume și prenume secretar: _______________ 

Semnătura:_______________________ 

Data:____________________ 

 

Declarație 

 

 

Subsemnatul(a),___________________________________, student (ă) al (a) 

Facultăţii de ______________________________________________, la buget/taxa, 

specializarea ______________________________________________ linia de 

studiu_________________________________ în anul______ de studiu, 

grupa__________, media__________, număr de credite________,  

CNP_____________________________, BI/ CI seria_____, nr.__________________, nr. 

matricol___________, domiciliat în _____________________________________ 

sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere 

următoarele: nu am obținut, în perioada______________________, alte venituri decât cele 

declarate şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate; 

nu sunt angajat, nu primesc pensie indiferent de tipul acesteia, nu primesc ajutor de şomaj, 

nu deţin proprietăţi şi, prin urmare, nu obţin venituri din exploatarea proprietăţilor, nu 

obţin venituri din agricultură, nu primesc alocații speciale de la bugetul de stat, venituri din 

concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie, nu obțin venituri din valorificarea bunurilor 

mobile sub forma deșeurilor, nu beneficiez de drepturi în banii și natură din partea 

structurilor militare, nu obțin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală nu obţin venituri din activităţi autorizate, nu obţin dividende, nu deţin conturi 

de economii. 

 

Data,         Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Codul Penal prevede la art. 326 următoarele: ”Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui 

organ sau unei instituţii de stat, ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu 

închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”. 



 

 

 

Anexa 6 

 

Cerere pentru acordarea burselor de performanță/speciale/de ajutor material 

Secretariatul Facultății de_________________________ 

Confirmăm datele referitoare la înmatriculare, 

Nume și prenume secretar: _______________ 

Semnătura:_______________________ 

Data:____________________ 

 

Domnule Rector, 

 

 

Subsemnatul(a),___________________________________, student(ă) la buget/ taxa 

al (a) Facultăţii de ___________________________________________________, 

specializarea ______________________________linia de 

studiu_______________________________ în anul______ de studiu, grupa__________, 

media__________, număr de credite________, CNP_____________________________, BI/ 

CI seria________, nr._________. nr. matricol___________, rog să binevoiţi a-mi aproba 

acordarea, în anul universitar 20___-20___, a 

bursei_________________________________________. 

 

Solicit această bursă având în vedere următoarele 

motive:___________________________³ 

 

I.) Pentru justificare, anexez următoarele documente: 

  

  

  

  

Sunt de acord cu verificarea ulterioară a documentelor depuse la dosar. 

 

II.) Am luat la cunoștință faptul că USAMVCN virează bursele în conturile personale de 

card. 

□ am cont de card, nr.___________________________, deschis la 

banca____________________________ 

□ nu am cont de card şi, în eventualitatea că dosarul depus pentru bursa de ajutor social va fi 

aprobat, voi deschide un cont de card şi voi comunica la secretariatul facultăţii, cu număr de 

înregistrare, numărul acestuia şi banca la care a fost deschis. 

 

Data          Semnătura, 


