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REGULAMENT
privind ocuparea locurilor cu finanţare de la bugetul de stat

Prezentul Regulament s-a elaborat în temeiul Legii 244/11 iulie 2005, ce modifică
OUG 133/2000, privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă peste
locurile finanţate de la bugetul de stat, Cartei USAMV Iaşi, regulamentelor interne şi a
hotărârilor Senatului USAMV din Iaşi.
Art. 1. (1) Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat pentru învăţământul universitar
şi postuniversitar, începând cu promoţia 2005/2006, se face după fiecare an de studiu, la finalizarea
sesiunii de măriri de note şi repetări de examene din luna iulie, pe baza rezultatelor obţinute în anul
universitar anterior, competiţie la care participă toţi studenţii din anul respectiv, indiferent dacă au
fost înmatriculaţi cu taxă sau cu finanţare de la bugetul de stat.
(2) Pentru anul I de studii, ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat pentru
învăţământul universitar şi postuniversitar se stabileşte în urma procesului de admitere.
Art. 2. Secretariatele facultăţilor vor întocmi liste cu ierarhizarea studenţilor pe ani de studiu
şi specializări, separat pentru cei finanţaţi de la bugetul de stat şi cei cu taxă, pe următoarele categorii
de studenţi: integralişti, cu 1 examen nepromovat/nesusţinut, cu 2 sau mai multe examene
nepromovate/nesusţinute, dar care au acumulat 75% din creditele planificate. Pentru fiecare student
se va specifica: numele şi prenumele, numărul de credite planificate, numărul şi procentul de credite
realizate, media ponderată a notelor (examenele nesusţinute se asimilează cu cele nepromovate,
luându-se în calcul la medie, nota 4) şi nota la practică.
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Clasamentul final la nivelul anului de studii se face în funcţie de procentul de credite realizate
şi media notelor.
La procente de credite şi medii egale departajarea studenţilor se va face după media anuală pe
credite.
Art. 3. Criteriile şi standardele de performanţă stabilite de Senat, conform Legii 244 (art. 5,
al. 4), stipulate în contractul individual de finanţare, se referă la:
(1) - realizarea a minimum 75% din creditele planificate pentru anul de studii urmat;
(2) - media generală ponderată la sfârşitul anului de studii să fie de cel puţin 7,00 ;
(3) - obţinerea notei de minimum 8,00 la practica de specialitate ;
Art. 4. Criteriile de la art. 3 nu se aplică studenţilor care îndeplinesc condiţiile pentru
burse sociale : cei proveniţi de la Case de copii/plasament familial, orfani, cu venitul brut pe
membru de familie sub venitul minim pe economie/membru de familie, eroii sau fiii/fiicele eroilor
Revoluţiei din Decembrie 1989, alte situaţii speciale, cu aprobarea Senatului USAMV din Iaşi.
Art. 5. Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat pot continua studiile
cu taxă.
Art. 6. Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat rămase disponibile în urma aplicării
criteriilor şi standardelor de performanţă se face cu studenţi de la forma cu taxă, în ordinea
descrescătoare a clasificării, în raport cu îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă
stipulate în contractul individual de finanţare, luând ca drept criterii de ierarhizare procentul de
credite realizat şi media generală ponderată a notelor la sfârşitul anului de studii.
Art. 7. Facultăţile vor transmite la Rectorat, după caz, propunerile nominale de schimbare a
modului de finanţare a studiilor, cu documentaţia necesară, cel puţin cu 2 săptămâni înainte de
începerea anului universitar, pentru a fi supuse aprobării Senatului.
Art. 8. Decanatele vor înştiinţa în scris, cu confirmarea primirii documentului, studenţii în
cauză şi susţinătorii lor legali despre schimbarea modului de finanţare, cu cel puţin 10 zile înainte de
începerea anului universitar.
Art. 9. Regulamentul se aplică numai la specializările/anii unde există studenţi cu taxă.
Art. 10 (1) Prezentul regulament intră în vigoare, începând cu semestrul I al anului
universitar 2011-2012.
(2) Regulamentul a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMV din Iaşi din 20 iulie
2006 şi modificat/completat, în şedinţa din 27 iulie 2011.

