ANUNȚ
privind modul de alocare a fondului de burse pe semestrul II 2020-2021
Condiții de alocare a fondului de burse:
 Fondul de burse alocat pentru sem. II al anului univ. 2020-2021 este de 61040 lei / lună cu
un cuantum total de 366240 lei pentru 6 luni.
 Fondul de burse sociale trebuie să se încadreze în limita a minim 30% și maximum 39% din
fondul total alocat.
 Media limită inferioară pentru acordarea bursei de merit poate fi mai mare sau egală cu
8,00, până la consumarea întregului fond de burse.
 Bursele de merit se acordă studenților integraliști după sesiunea normală de iarnă și nu
au niciun examen restant din anul 2019-2020;
 Pentru anii terminali (An IV Silvicultură, An III EPM, An II masterat), bursele se plătesc până
la susținerea examenelor de licență/disertație, respectiv până la 12 iulie 2021
(reprezentând o perioadă de 3 luni și 12 zile).
Burse sociale și ocazionale:
- S-au acordat toate cele 26 de burse sociale, in valoare de 620 lei/student/lună.
- Pentru toate aceste 26 de burse sociale s-a adăugat valoarea de 50 lei/student/luna
conform hotărârii senatului USV 105/10.09.2020, art 10.1.
- Bursele ocazionale pentru îmbrăcăminte și încălțăminte au fost acordate pentru 26
studenți beneficiari de burse sociale, fiind în valoare de 600 lei/semestru.
- Ca urmare, fondul de burse sociale și ocazionale este de 30,0% din fondul alocat.
Burse de performanță: pentru acest semestru a fost depus un dosar pentru bursă de performanță
care a fost acceptat, cuantumul bursei fiind de 880 lei/luna, respectiv 2981 lei/semestru (studentul
fiind in an terminal la masterat).
Burse de merit: există 72 de studenți care îndeplinesc condițiile minimale de acordare a burselor,
încadrarea în fondurile alocate permițând acordarea de burse pentru toți acești studenți. Astfel,
limita inferioara a mediei pentru acordarea de burse de merit s-a stabilit ca fiind media 8,00.
Cuantumul pentru bursele de merit:
1. Nota 9,50 – 10 – bursa de merit 1 – 750 lei/lună (12 burse);
2. Nota 9,00 – 9,49 – bursa de merit 2 – 700 lei/lună (12 burse);
3. Nota 8,50 – 8,99 – bursa de merit 3 – 650 lei/lună (25 burse);
4. Nota 8,00 – 8,49 – bursa de merit 4 – 628 lei/lună (23 burse);
Pentru cei patru studenți din Republica Moldova de la ciclul licență, cărora li s-au acordat burse de
merit, din valoarea bursei s-a scăzut suma de 315 lei/lună conform notificării nr.
19125/07.10.2020.

Studenții care îndeplinesc condițiile de atribuire de burse descrise mai sus și care nu
au mai beneficiat de burse de la USV, trebuie să trimită codul IBAN la serviciul social,
pe adresa de email: social@usv.ro. Precizați: numele, facultatea și anul de studii.
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