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      ANUNȚ 

 
 Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE/AJUTOR SOCIAL 
OCAZIONAL, pentru sem. I, anul univ. 2021-2022, vă comunicăm următoarele: 
 

 Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, 
anul universitar 2021-2022, se vor transmite on-line, până la data  de 26 octombrie, la 
secretariatul facultății, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu 
documentele originale să fie transmise prin poștă, pe adresa facultății, până pe data 
de 1 noiembrie a.c. 
 

- Regulamentul de burse 
 https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/2021/Regulame
nt_burse_2021.pdf 
  
 -  adresa de e-mail pe care se vor transmite dosarele de bursă este 
fh_secretariat@yahoo.ro; 
 - termenul de transmitere a documentelor on-line la secretariatul facultății:  
6-26 octombrie 2021; 
 - termenul de transmitere a dosarelor, în original, prin poștă, este data de        
1 noiembrie 2021 (data poștei); dosarele cu documentele în original, netransmise 
prin poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse. 
 - lista completă a documentelor necesare (conform art.10 și 11 pentru bursa 
socială și art.12 pentru bursa de ajutor social ocazional, din Regulamentul de 
burse); 
 - modelul de cerere și de declarație ce urmează să fie completate și semnate de 
studenți. 
 - pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul I, 
anul universitar 2021-2022, salariul minim net pe economie este 1386 lei/lună (se 
vor lua în calcul veniturile de pe lunile iulie, august, septembrie 2021). 
 

  
PENTRU ACORDAREA BURSEI DE PERFORMANȚĂ / BURSEI SPECIALE 
PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE/SPORTIVE DEOSEBITE : 

 

 Studenţii care doresc să aplice pentru aceste tipuri de bursă vor transmite  
on-line, pe mail-ul secretariatului facultății, o cerere însoţită de documentele 
doveditoare ale performanţelor:  
 - premii/participări la concursuri internaționale sau naționale, exemplare din 
lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale,  
 - participare la contracte de cercetare,  
 - brevete, invenții;  
 - participări la sesiuni de comunicări științifice studențești,  
 - documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat desfășurate 
de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS.  



 La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în 
considerare numai activităţile desfăşurate în anul universitar anterior acordării     
(1 octombrie 2020 – 1 octombrie 2021). 
 Termenul de transmitere a dosarului pentru bursa de performanță/ bursa 
specială pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite este data de              
22 octombrie a.c.,  la secretariatul facultății. 
 
 

DECANATUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


