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BURSE STUDENȚI 

 

Procesul de acordare a burselor pe semestrul II /2021-2022 

se va desfășura online 

I. Calendarul de derulare a procesului de acordare a burselor pentru semestrul II 

al anului universitar 2021-2022: 

Activitate Perioadă 

Preluarea online a dosarelor pentru toate categoriile de burse 21.02, ora 

10:00-06.03, 

ora 23:59 

Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de 

către Comisia de acordare a burselor de la nivel de facultate 
07.03-14.03 

Afișarea online a listelor cu studenții potențiali bursieri  14.03 

Preluarea online a contestațiilor la nivel de facultate 15.03 

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de 

acordare a burselor 
16.03 

Preluarea online a contestațiilor la nivel de universitate 17.03 

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de 

universitate 
18.03 

Afișarea online a listelor finale cu studenții bursieri 18.03 

Transmiterea către InfoCentrul Studențesc a conturilor 

IBAN prin intermediul formularului 
18.03-23.03 

Transmiterea statului de plată a burselor la Departamentul 

Economic-Financiar 
28.03 

 

II.BURSE SOCIALE 

1. Perioada de colectare a dosarelor de bursă socială se va încheia la data de 06.03, ora 

23.59. Dosarele pentru burse sociale se vor prelua exclusiv prin intermediul 

platformei online https://burse.uvt.ro – secțiunea burse sociale. Accesul studenților 

în această platformă se face prin intermediul adresei de email instituționale (@e-

uvt.ro). 
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2. Pentru evaluarea dosarelor de burse sociale pentru semestrul II din anul universitar 

2021–2022, valoarea salariului de bază minim net pe economie luată în 

considerare este de 1.524 lei/lună. Conform art. 16 alin. 3 din Regulament, lunile care 

se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii dunt: octombrie 2021, 

noiembrie 2021, decembrie 2021. 
 

3. Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de obținere a bursei sociale și a 

bursei ocazionale sunt menționate la Art. 17, 18 și 19, precum și în Anexa nr. 2 la 

Regulamentul privind acordarea burselor.  

Conform art. 17, pct. (1), lit b) din regulament, ancheta socială este obligatorie în 

cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. 

Conform art. 18, pct. (1), studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar și o 

declarație dată pe propria raspundere, sub sancțiunea Codului penal pentru fals în 

declarații, din care să reiasă că el și familia sa nu au alte venituri decât cele declarate. 

 

4. Venitul mediu net pe membru de familie se calculează, astfel: se cumulează toate 

veniturile nete obţinute de membrii familiei pe cele trei luni (octombrie, noiembrie, 

decembrie 2021), se împarte la trei (numărul de luni) şi apoi la numărul de membrii ai 

familiei, inclusiv cei aflaţi în întreţinere. 

 

III. Pentru calculul burselor acordate etnicilor români conform H.G. 844/2008 se 

utilizează cursul de schimb BNR din data de 31.12.2021, de 4,9481 lei/euro. 
 

IV. Contestațiile și orice alte documente solicitate studenților legate de procesul 

de acordare a burselor se preiau exclusiv online, prin transmiterea acestora pe 

adresa de email dedicată burselor la nivelul facultății: burse.fd@e-uvt.ro 
 

 

 

 

       DECANATUL 
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