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CALENDAR pentru depunerea dosarelor  

pentru bursă socială sau burse speciale, 
semestrul 2, 2020/2021 

 

Perioada/ Data Specificare 
din 23 martie până în 12 aprilie 

2021, ora 1200 
Depunerea dosarelor pt. bursă socială sau bursă 

specială online pe e-mail-urile facultății:  
info@animalsci-tm.ro sau secretariatfbira@usab-tm.ro 

în 13 aprilie 2021, ora 1000 Comisia de burse pe facultate stabilește lista cu 
studenții care beneficiază de burse sociale, burse 

speciale și burse de merit  
În 13 aprilie 2020, ora 1200 Afișarea listelor cu studenții care beneficiază de 

burse sociale, burse speciale și burse de merit la 
avizier și pe site-ul facultății 

din 14 aprilie 2021 până în 16 aprilie 

2021, ora 1200 
Depunerea contestațiilor 

în 16 aprilie 2021, de la ora 1200 

până la ora 13,00  
Rezolvarea contestațiilor de către comisia de 

burse pe facultate  
în 16 aprilie 2021, ora 14,00 Afișarea listelor finale cu beneficiarii de burse 

sociale, burse speciale și burse de merit la avizier 
și pe site-ul facultății 

 
(R E G U L A M E N T PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL 
PENTRU STUDENŢII DE LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A 
BANATULUI ,,REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI’’ DIN TIMIŞOARA, R001 – pe site-ul USAMVBT: 
https://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R001.pdf 

 
Precizări importante: 

 
 Bursele sociale se acordă pe durata studiilor doar până la împlinirea vârstei de 35 de ani! 
 Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă categorie de bursă (de merit, 

specială sau de performanță); 
 Studenţii şcolarizaţi în regim cu taxă pot beneficia de burse finanţate de la bugetul de stat doar 

dacă şi-au achitat taxele de şcolarizare;  
 Studenții care urmează cursurile a două programe de studiu pot primi bursă doar pe durata de 

școlarizare a unui singur program de studiu (maxim 4 ani); 

 Venitul lunar mediu net pe membru de familie să nu depășească salariul 
de bază minim net pe economie, care este de 1372,67 lei net; 

 Se iau în calcul lunile: DECEMBRIE 2020, IANUARIE și FEBRUARIE 2021; 
 Documentele aferente categoriei de bursă: specială sau socială se depun ONLINE pe 

următoarele e-mailuri ale facultății: info@animalsci-tm.ro sau secretariatfbira@usab-tm.ro 
 Actele care vor fi trimise pe e-mail trebuie sa fie SCANATE sau FOTOGRAFIATE  (cu 

înscrisul clar, lizibil, fără umbre, fond și margini ale documentului negre sau închise la culoare, 
sa fie cuprins în fotografie doar conținutul documentului); 

 Studenții care vor beneficia de bursă pentru prima dată în sem. 2, 2020/2021, adică vor fi 
menționați în listele din 13.04.2021, cu orice categorie de bursă, vor trebui să trimită on-line 
și CODUL IBAN (obținut prin Extras de cont sau poate fi înscris pe partea din spate a cardului) 
de la Banca Raiffeisen Bank sau Banca Transilvania până în data de 14.04.2021, fac 
excepție studenții care au avut bursă în anul universitar precedent și nu și-au schimbat codul 
IBAN. 
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Anunț F. IMPORTANT! 
 

Studenții care vor beneficia de bursă în semestrul 
2, 2020/2021, trebuie să transmită la secretariat, 

pe email-urile: info@animalsci-tm.ro sau 
secretariatfbira@usab-tm.ro, până cel târziu în 14 
aprilie 2021, extrasul de cont cu CODUL IBAN 
sau fotografie cu codul IBAN aflat pe partea 

din spate a card-ului) de la Raiffesen Bank sau 
Banca Transilvania (este vorba de studenții din 

anul 1, 2020/2021 și studenții din anii 2-4 licență, 
care NU au mai beneficiat de bursă până acum și 
de la care NU am primit COD IBAN sau care și l-

au schimbat). 
 

…….  
 

Studenții care urmează concomitent 2 programe 
de studiu, la 2 facultăți diferite, trebuie să aducă o 
ADEVERINȚĂ, în care să se menționeze faptul că, 

studentul în cauză, NU beneficiază de bursă la 
ambele programe de studiu. 

 
 
 
 
 

Comisia de burse pe facultate, 


