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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 2021-2022.
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, 1
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.
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.
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.

5.

6.

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:
7.

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.
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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.
crt.

Categoria de
burse

Cuantumul
lunar (lei)

1
2
3
4

Performanţă / Excelență (venituri proprii)
Merit gradul I
Merit gradul II
Socială
12. Calendarul activităților privind acordarea burselor:

1.450
1.020
810
600

Observații

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

Activități

Transmiterea documentelor necesare constituirii dosarelor pentru obținerea bursei
sociale și a bursei de performanță după caz
Facultățile transmit numărul studenților înscriși în anul universitar 2021 – 2022, 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
Comisia de acordare a burselor de la nivelul universității transmite valoarea
fondului de bursă
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
Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații
Facultățile transmit în 3 (trei) exemplare în original, listele semnate de comisia de
la nivelul facultății
Comisia centrală verifică listele și întocmește situația centralizatoare
Transmiterea listelor la Direcția Campus Studențesc în vederea întocmirii ștatelor
de plată

Perioadă/ dată

08 – 22.10.2021
08.10.2021
08.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
29.10.2021

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. 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.
16. 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.
17. 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 27.10.2021.
18. 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
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ANEXA_a

BURSE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI ACADEMICE

Bursele pentru stimularea performanței academice se acordă studenţilor ciclurilor de studii
universitare de licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă, în funcţie de rezultatele
academice deosebite sau pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat 4
şi în limita fondului alocat acestor categorii de burse, indiferent de veniturile realizate de părinţi
sau de susţinătorii legali.
Bursele pentru stimularea performanţei academice se pot atribui începând cu anul al 2-lea de
studii, pentru întreg anul universitar și se acordă numai studenţilor integralişti.
Noţiunea de integralist nu se referă numai la anul universitar precedent. Integralist este studentul
care a acumulat numărul de credite corespunzător pentru promovarea în anul următor de studii,
cumulat cu anii precedenţi (anul II =60; anul III = 120; anul IV = 180; anul V = 240; anul VI = 300).
Media generală de promovare se calculează pe baza rezultatelor obţinute la toate formele de
verificare pentru disciplinele obligatorii, opţionale şi facultative din planul de învăţământ.

a.1. BURSE DE PERFORMANȚĂ
Bursa de performanță se acordă pentru performanţele ştiinţifice realizate și media generală de
promovare 10, se atribuie prin concurs, organizat la nivelul universităţii/fiecărei facultăți.
Se acordă o singură bursă de performanță științifică la nivel de facultate.
Pentru obținerea bursei de performanță, studenții vor întocmi un dosar în care se vor prezenta
rezultatele obținute (diplome, copii după brevete, exemplar din lucrare etc.). Se vor lua în
considerare numai activitățile/rezultatele aferente anului universitar anterior solicitării bursei.
Dacă candidatul a mai beneficiat în anii anteriori de bursă de performanță, se vor lua în
considerare numai activitățile desfășurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă.
Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs pentru atribuirea burselor de performanță
(cererea tip, documente justificative, etc.) vor fi transmise prin e-mail din contul instituțional al
studentului pe adresa de e-mail oficială a facultății pentru care se aplică, în termenul precizat în
calendarul activităților pentru acordarea burselor.
Toate dosarele transmise vor fi analizate de Comisia de burse a facultății respective.

Performanțele științifice se evaluează de către Comisia de burse a facultății, pe baza următoarelor
criterii stabilite la nivelul universității:
Nr. crt.
Categoria de activități
1.
Participare la simpozioane științifice desfășurate la nivel de facultate/ universitate

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Punctaj*
Premiul I – 60
Premiul II‐ 40
Premiul III‐ 30
Mențiune – 20
Participare‐ 10
Participare la concursul profesional, științific și sportiv AGRONOMIADA
Premiul I – 60
Premiul II‐ 40
Premiul III‐ 30
Mențiune – 20
Participare ‐10
Participare la activități desfășurate în cadrul stațiunilor didactice și de cercetare din
80
universitate
Activități desfășurate în câmpul didactic și de cercetare din cadrul campusului
60
universitar
Participare la activități de refacere ecologică a zonelor degradate
30
Activități desfășurate la cămine și cantina universității
70
Implicare în activități organizate în colaborare cu partenerii USAMV B
40
Participare la activitățile din cadrul Centrului Cultural Studențesc "Ex Terra Aurum"
30
Participare la concursul de admitere
30
Participarea în cadrul Ansamblului folcloric BUCUR din cadrul USAMV B
30
Publicare articol în cadrul unor sesiuni științifice naționale și internaționale
70 –internațional
60 ‐ național
Participare la școli de vară naționale
30
Participare școli de vară internaționale
50
Participare activități desfășurate în clinica MV
30
Promovarea universității/facultății în licee
50
Participare la cursuri de prim ajutor
30
Participare la activități sportive
30
Participare în cadrul târgurilor și a expozițiilor
20
Activități desfășurate în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră
20
Implicare în programe de Internship
30
Participare la alte concursuri din domeniu
Premiul I – 60
Premiul II‐ 40
Premiul III‐ 30
Mențiune – 20
Participare‐ 10

a.2. BURSE DE MERIT
Bursa de merit gradul I se acordă în funcţie de rezultatele profesionale, pentru studenții care au
obţinut media generală de promovare de cel puţin 9,00 - în limita fondului alocat pentru acest tip
de bursă.
Bursa de merit gradul II se acordă în funcţie de rezultatele profesionale, pentru studenții care au
obţinut media generală de promovare de cel puţin 8,00 - în limita fondului alocat pentru acest tip
de bursă.
Bursele de merit se atribuie, la începutul anului universitar (cu excepția anului I, semestrul I, de
studiu) studenților integraliști de la programele de licență și master, în ordinea descrescătoare a
mediilor obținute în anul universitar precedent, cu respectarea condiției de medie minimă și până
la acoperirea numărului de burse de merit stabilit pentru facultatea respectivă.
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ANEXA_b

BURSE SOCIALE

Bursele sociale se acordă la cerere, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse,
proveniți din familii defavorizate precum și a celor instituționalizați, în limita fondului disponibil.
La acordarea burselor sociale se au în vedere următoarele priorităţi:
a) Studenţi orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniţi din casele de copii sau
plasament familial, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale;
b) Studenţi bolnavi, care suferă de TBC (aflați în evidenţa unităţilor medicale), de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 6
imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză
chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
c) Studenţi a căror familie nu realizează în ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
Bursele sociale se pot acorda în funcţie de fondurile alocate şi studenţilor care sunt înscrişi în
anul următor pe baza creditelor realizate conform Regulamentului activității profesionale a
studenților (restanţieri), având nepromovate un număr de examene care nu depăşesc 20 credite.
Bursele sociale se acordă studenţilor a căror vârstă este de maximum 35 de ani împliniți în anul
acordării bursei, pe bază de cerere, în ordinea de prioritate prevăzută de criteriile generale şi în
limita fondului alocat.
Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija
acestora, respectiv ale membrilor familiei aflate în grija studentului/ei soț/soție, copii luând în
calcul:
(a) veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
(b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe
pentru îngrijirea pensionarilor de invaliditate precum și pensiile indiferent dacă sunt de la bugetul
de stat sau din fonduri de pensii facultative și indiferent de tipul acestora în conformitate cu Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii;
(c) venituri obținute din activitățile agricole conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
(d) alocațiile de stat pentru copii în conformitate cu Legea nr. 61/1993;
(e) alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului;
(f) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizație pentru
incapacitate temporară de muncă;
(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) venituri realizate din valorificarea bunurilor mobile sub formă de deșeuri prin centre de colectare;
(i) drepturile în bani și natură primite de militarii în termen, studenții și elevii unităților de
învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și cele
ale gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați;
(j) venituri realizate din activități economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, familiale conform OUG nr. 44/2008 și Legea nr. 182/2016;
(k) venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
(l) Media lunară a dividentelor realizate în ultimele 12 luni calendaristice.

Pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în
grijă, precum copii, soție, etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Acordarea burselor sociale se face în ordine crescătoare a venitului net pe membru de familie,
limita maximă a venitului fiind salariul de bază minim net pe economie.
Pentru fiecare categorie de beneficiari setul minimal de acte necesare pentru acordarea
bursei sociale este următorul:

a) studenţi orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează
venituri:
i. cerere pentru acordarea bursei;
ii. declaraţie de venit – formular tip;
iii. acte doveditoare: certificate de deces ale părinților (unde este cazul); adeverință de la Centrul 7
de Plasament unde aparțin (unde este cazul); adeverințele cu venitul net/ membru de familie
în cazul plasamentului familial;

b) studenţi bolnavi, care suferă de TBC (aflați în evidenţa unităţilor medicale), 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, surditate, fibroză
chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular:
i. cerere pentru acordarea bursei;
ii. documente medicale eliberate sau vizate de medici cu mențiunea clară a diagnosticului și
pentru acordarea bursei sociale;
c) studenții a căror familie nu realizează pe ultimile 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de
familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie:
i. cerere pentru acordarea bursei;
ii. declarație pe proprie răspundere a studentului că nu realizează venituri (declarația va fi
însoțită de documente justificative în cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri);
iii. adeverință cu salariul net, pe ultimele 3 luni pentru titular și membrii familiei;
iv. adeverințe pentru frații aflați în întreținerea părinților (elev, student în sistemul de învățământ
de stat, cu mențiunile (după caz): bursier – cuantumul bursei/ nu primește bursă);
v. adeverință de la circa financiară din localitatea de domiciliu – pentru titular și familie,
conținând declarație de venituri;
vi. adeverință de la Primărie pentru venituri agricole;
vii. alte documente justificative, unde este cazul: hotărâre judecătorească de divorț, (copie
certificată cu originalul); copie certificată cu originalul a certificatului de deces; talon de
pensie; talon pensie urmaș, în original; talon alocație frați, în original; în cazul în care venitul
lunar este zero, este necesară o „anchetă socială”, realizată de primărie.

În conformitate cu prevederile HG nr.4/2021, salariu minim net pe economie în anul 2021 este de
1.386 lei, salariul de bază minim brut pe economie fiind de 2.300 lei.
Documentele necesare întocmirii dosarului de atribuire a bursei sociale ocazionale (cererea tip,
documente justificative, etc.) vor fi transmise prin e-mail din contul instituțional al studentului pe
adresa de e-mail oficială a facultății pentru care se aplică, în termenul precizat în calendarul
activităților pentru acordarea burselor. Actele în original vor fi transmise, prin poștă, imediat ce
acest lucru este posibil.
Declaraţia de venituri şi documentele justificative transmise în vederea obţinerii bursei sociale
constituie înscrisuri cu valoare juridică. Verificarea autenticităţii declaraţiilor se poate face pe cale
legală, la solicitarea organelor de control financiar. USAMVB nu poate fi făcută răspunzătoare de
consecinţele unor declaraţii false sau incomplete.

ANEXA_c

BURSE SOCIALE OCAZIONALE

Bursele sociale ocazionale se acordă cu aprobarea Comisiei de burse a facultății a cererii, în baza
documentelor justificative.
Documentele necesare întocmirii dosarului de atribuire a bursei sociale ocazionale (cererea tip,
documente justificative, etc.) vor fi transmise prin e-mail din contul instituțional al studentului pe
adresa de e-mail oficială a facultății pentru care se aplică, în termenul precizat în calendarul
activităților pentru acordarea burselor. Actele în original vor fi transmise, prin poștă, imediat ce
acest lucru este posibil.
Bursele sociale ocazionale se acordă indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie 8
de bursă, în limita fondurilor repartizate pentru burse sociale ocazionale, astfel:
a) Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte - se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați pentru care s-a dispus ca măsură de
protecție plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror
familie nu realizează în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii un venit lunar net mediu pe
membru de familie din salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se
poate acorda aceluiaşi student o singură dată pe parcursul fiecărui semestru, suma
atribuită fiind egală cu cea alocată pentru o bursă socială.
Documente:
 cerere,
 documente justificative.
b) Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate - se acordă ocazional pe baza
cererii, aprobate de Comisia de burse la care se anexează certificatul medical al mamei,
certificatul de naştere al copilului, studentei sau studentului a/al cărei soţ/soție nu
realizează alte venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel
național. Cuantumul acestei burse este egal cu cuantumul a două burse sociale (una pentru
sarcină şi lăuzie şi alta pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut).
Documente:
 cerere,
 certificat de naștere al copilului,
 certificat de căsătorie (în cazul în care studentul a cărui soție a născut solicită
bursă),
 documente justificative ale veniturilor.
c) Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces - se poate acorda pentru decesul
unui membru al familiei studentului(ei) - soţ, soţie sau copil - sau în caz de deces al
studentului(ei), necăsătorit(ă), căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma
care se poate acorda este cel puțin egală cu cuantumul bursei sociale și este stabilită de
Consiliul de Administrație al USAMVB şi se atribuie pe baza cererii aprobate de Consiliul
Facultății şi a certificatului de deces.
Documente:
 cerere,
 certificat de deces,
 certificat de naștere, după caz,
 certificat de căsătorie după caz,
 documente doveditoare ale gradului de rudenie cu decedatul, după caz.

ANEXA_f

BURSE DE EXCELENȚĂ ACORDATE DIN VENITURI PROPRII

1)

Bursele de excelență se acordă studenților integraliști din cadrul Facultăților de
Agricultură, programul de studii Agricultură (bursa David Davidescu) și Facultatea de
Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, programul de studii Îmbunățățiri funciare și
dezvoltare rurală (bursa Mircea Moțoc), indiferent de forma de finanțare buget/taxă.

2)

Criteriile pentru stabilirea burselor de excelență revin comisiei de concurs și se acordă pe
baza performanțelor științifice obținute de studenți la disciplinele de specialitate
(Agrochimie și Eroziunea solului), de rezultatele obținute la învățătură precum și 9
implicarea în alte activități extracurriculare.

3)

Documentele necesare întocmirii dosarului de concurs pentru atribuirea burselor de
excelență (cererea tip, documente justificative, etc.) vor fi transmise prin e-mail din contul
instituțional al studentului pe adresa de e-mail oficială a facultății pentru care se aplică, în
termenul precizat în calendarul activităților pentru acordarea burselor.

Model de cerere acordare bursă
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DECLARAȚIE1
Subsemnatul(a) ___________________________________2, domiciliat în judeţul ____________,
municipiul/oraşul/comuna/satul _______________________________, strada __________________,
nr. _______, bl.______, sc. _______, et. ________, ap. _______, telefon____________, e-mail
|____________, posesor al C.I., seria __________, nr. ____________, student(ă) al (a) Facultăţii de
__________________________________________, în regim __________3, programul de studii
___________________________________________

în

anul

_________

de

studiu,

nr.

matricol___________, cunoscând prevederile aer. 326 Codul penal, privind falsul în declaraţii, declar pe 12
proprie răspundere următoarele4:

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu, corespunzând
realităţii şi înţeleg că Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care
dispun.

