
NOTA 
 

 Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE/AJUTOR SOCIAL 
OCAZIONAL, BURSELOR DE PERFORMANȚĂ ȘI BURSELOR SPECIALE 
PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE/SPORTIVE DEOSEBITE 
pentru sem.I, anul univ.2022/2023, vă comunicăm următoarele: 
 
 - Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru 
semestrul I, anul universitar 2022/2023, se vor transmite on-line, până la data  de 27 
octombrie, la secretariatul facultății (mail: secretariat@ie.ucv.ro), urmând ca, după 
verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie depuse la 
secretariatul facultății (INCESA, bdul.Decebal, nr.107), până pe data de 1 
noiembrie a.c. (dosarele cu documentele în original nedepuse până la acest termen 
nu vor fi aprobate de comisia de acordare a burselor). 
 Secretariatul facultății va verifica documentele din dosarele electronice, pe măsură 
ce acestea sunt primite pe mail.  
 După verificare dosarul va primi un număr de înregistrare.  
 Studentului i se va transmite un mail de confirmare a dosarului, cu numărul 
de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă. În mailul de 
confirmare se va specifica și că dosarul cu toate documentele în original, numerotate 
și cu un opis al acestora, va fi depus la secretariatului facultății, până pe data de 1 
noiembrie a.c. 
 În cazul în care dosarul nu este complet se vor specifica neconformitățile (ce 
documente lipsesc sau ce documente trebuie retransmise, precum și că nu se acceptă 
completarea cu documentele lipsă/incorecte după data de 1 noiembrie a.c. 
  

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

 
 Studenţii care doresc să aplice pentru aceste tipuri de bursă vor depune la 
secretariatul Prorectoratului cu probleme sociale ale studenților, camera 430 din 
clădirea centrala a UCv, o cerere și situația școlară din anul precedent, avizate de 
conducerea facultății, însoţite 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 2021-1 octombrie 2022). 
 Termenul de depunere a dosarului pentru bursa de performanță/ bursa 
speciala pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite este data de  21 
octombrie a.c., la secretariatul Prorectoratului cu probleme sociale ale studenților, 
camera 430 din clădirea centrala a UCv. 


