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În anul universitar 2019/2020 USAMVB a acordat peste 1.000 de burse de merit 
și aproape 700 de burse sociale, la care se adaugă circa 200 de burse speciale și 
burse supliment Erasmus+. 

În anul universitar 2020/2021, înțelegând dificultățile studenților, numărul 
programat al burselor sociale s-a dublat, crescând de la 675 burse sociale 
acordate anul trecut până la 1.250 burse sociale planificate anul acesta. 

Cuantumul total al burselor acordate studenților USAMVB (de la buget și din 
venituri proprii) atinge în acest an universitar suma de 20.000.000 lei (peste 4 
milioane de euro). 
 

1. Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studenții din 
cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Ed.1Rev.6 din 
27.07.2017 își păstrează valabilitatea în anul universitar 2020-2021. 

2. În cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) 
studenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă, 
pot beneficia de următoarele tipuri de burse: 

a) burse pentru stimularea performanței academice: 
a.1. burse de performanță; 
a.2. burse de merit; 

b) burse sociale; 
c) burse sociale ocazionale; 
d) burse speciale: 

d.1. burse speciale pentru performanțe cultural -artistice deosebite; 
d.2. burse speciale pentru performanțe sportive deosebite; 
d.3. burse speciale pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat; 

e) burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare (mobilități) acordate și studenților 
doctoranzi și post-doctoranzi; 

f) burse de excelență acordate din venituri proprii. 
 

3. Pot beneficia de burse finanțate de la bugetul de stat studenții români cu domiciliul stabil în 
România și studenții cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând 
Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, care îndeplinesc condițiile stabilite de 
reglementările în vigoare. 
 

4. Studenţii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe toată durata anului universitar (12 luni) 
pentru un număr de ani egali cu durata de şcolarizare specifică ciclului de studii universitare la care 
aceștia sunt înscriși (studii universitare de licenţă şi studii universitare de master). Studenții 
înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență și master care beneficiază de 
orice tip de bursă în ultimul semestru de studii vor beneficia de aceasta până la sfârșitul primei 
sesiuni programate de susținere a examenului de finalizare a studiilor.  
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5. Studenții pot beneficia de orice tip de bursă din fonduri de la bugetul de stat pentru un singur 
program de licență, pentru un singur program de master, cu excepția burselor pentru stagii de 
studii universitare și postuniversitare. Pentru a evita acordarea bursei la două programe de studii, 
atribuirea bursei se face de facultatea (programul de studii) din instituția de învățământ superior 
pentru care optează studentul respectiv, cea la care studentul are depusă diploma de bacalaureat în 
original, pe bază de cerere. Cererea va fi însoțită de o adeverință eliberată de cealaltă 
facultate/instituție de învățământ superior unde este înmatriculat studentul, care atestă că nu este 
bursier la acea facultate.  

6. Studenţii care beneficiază de bursă sau mobilități în străinătate nu beneficiază de bursă în ţară pe 
respectiva durată. Sunt exceptaţi studenţii cuprinşi în Programul ERASMUS+. Studenții care 
beneficiază de bursă socială pot primi și bursă de performanță sau merit. 

7. Creditele /notele obținute la disciplinele facultative nu se iau în considerare în calculul punctelor de 
credit, respectiv mediei pentru acordarea bursei, dar pot fi folosite pentru departajare. 

8. Plata burselor se face prin transfer bancar. Excepțiile vor fi aprobate nominal de către Direcția 
Economică a USAMVB. 

9. Dacă studentul renunță la studii și se retrage pe parcursul unui semestru al anului universitar, plata 
bursei se sistează începând cu data înregistrării solicitării de retragere la secretariatul facultății. 

10. În vederea atribuirii burselor se constituie:  
10.1 Comisia Centrală la nivelul universităţii, în următoarea componenţă: 

Rectorul/ înlocuitorul acestuia – preşedinte; 
Secretar şef universitate – membru; 
Director economic/șef serviciu financiar – membru; 
Consilier Juridic – membru; 
Reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie – membru; 
Secretar tehnic. 

10.2 Comisii de Atribuire a Burselor la nivelul fiecărei facultăţi, formate din: 
Decanul facultăţii sau înlocuitorul acestuia – preşedinte; 
Secretarul facultăţii – membru; 
Reprezentantul studenţilor ales dintre membrii -studenții din Consiliul facultăţii – membru. 

11. Cuantumul	burselor	este: 
Nr. Categoria de Cuantumul 

Observații 
crt. burse lunar (lei) 
1 Performanţă  / Excelență (venituri proprii) 1.450	 Acest cuantum reprezintă 

suma netă, iar plata se 
efectuează prin transfer 
bancar în card.	

2 Merit gradul I  1.020	
3 Merit gradul II  810	
4 Socială 600	

12. Calendarul	activităților	privind	acordarea	burselor: 
Activități	 Perioadă/	dată	

Transmiterea documentelor necesare constituirii dosarelor pentru obținerea bursei 
sociale și a bursei de performanță după caz 

08	–	23.10.2020	

Facultățile transmit numărul studenților înscriși în anul universitar 2020 – 2021, pe 
ani de studii și formă de finanțare (buget, taxă fără numărul studenților din anul 
suplimentar) de la studii universitare de licență și master, precum și componența 
comisiei de acordare a burselor la nivelul facultății 

08.10.2020	

Comisia de acordare a burselor de la nivelul universității transmite valoarea 
fondului de bursă 08.10.2020	

Comisia de la nivelul facultății analizează dosarele de bursă socială și a celor pentru 
bursa de performanță și fac propuneri de acordare a burselor pe categorii de bursă 26.10.2020	

Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații 27.10.2020	
Facultățile transmit în 3 (trei) exemplare în original, listele semnate de comisia de 
la nivelul facultății 

28.10.2020	

Comisia centrală verifică listele și întocmește situația centralizatoare 29.10.2020	
Transmiterea listelor la Direcția Campus Studențesc în vederea întocmirii ștatelor 
de plată  30.10.2020	
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13. Fondul alocat de către MEC se repartizează pe cele două componente astfel: 

a) 90% - fond de burse pentru stimularea performanţei şi burse sociale la dispoziţia facultăţilor;  
b) 10% - fond de burse la nivelul universităţii. 

 
14. Alocaţia de bursă este de 201 lei/student cu finanţare de la buget, învăţământ cu frecvenţă la 

studiile universitare de licenţă şi master. 
 

15. Repartizarea	pe	facultăţi	a	fondului	lunar	de	burse	–	componenta	13.a: 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Total studenți 
eligibili pentru 

bursă 

Buget 

Taxă 
Fond burse 
alocat lunar 

(rotunjit) Total Licență Master 

1 Agricultură 1.231 1.069 782 287 162 193.400	

2 Horticultură 616 526 354 172 90 95.200	

3 
Ingineria și gestiunea producțiilor 

animaliere 1.003 924 677 247 79 167.200	

4 Medicină veterinară 1.955 1.661 1.511 150 294 300.500	

5 
Îmbunătățiri funciare și ingineria 

mediului 816 761 558 203 55 137.700	

6 Biotehnologii 620 580 370 210 40 104.900	

7 Management și dezvoltare rurală 2.222 1.729 1.278 451 493 312.800	
Total 8.463	 7.250 5.530 1.720 1.213 1.311.700	

*	fondul	de	burse	poate	suferi	corecții	în	funcție	de	numărul	de	studenți	eligibili	la	data	de	28.10.2020	
16. S-a solicitat MEC aprobarea pentru acordarea unui fond în valoare de 150.000 lei/lună pentru un 

număr suplimentar de 250 burse sociale. 
 

17. Facultăţile vor deduce din fondul alocat sumele necesare pentru acordarea burselor sociale (inclusiv 
burse sociale ocazionale), în proporţie de 45-50% sub rezerva primirii unui număr suficient de 
cereri eligibile pentru burse sociale. În caz contrar, diferența rămâne la dispoziția facultății în 
vederea alocării pentru creșterea numărului burselor de merit. 
 

18. Listele nominale cu studenţii care beneficiază de bursă se întocmesc pe categorii de burse şi cuprind 
următoarele: numele şi prenumele; CNP; anul de studiu; programul de studiu; media de 
admitere/promovare a anului precedent; observaţii (orfan, plasament, bolnav etc), cont IBAN 
deschis la o sucursală BCR, după caz.   

 
19. Listele	nominale, semnate de către Comisia de burse la nivel de facultate, însoţite de centralizator 

se transmit Comisiei Centrale de Burse până la data de 28.10.2020. 
 

20. Modalitatea de atribuire a burselor este prezentată în funcție de tipul de bursă, în anexele la 
prezenta instrucțiune. 

 
	

Secretar	șef	universitate,	

Prof.univ.dr.	Emilia	Sofia	MANOLE	

	


