
In atenția studenților Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică: 
 

 

      NOTA 

 

 Referitor la acordarea burselor sociale / ajutor social ocazional pentru sem.II, anul 

univ.2022/2023, vă comunicăm următoarele: 

 

 - Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul 

II, anul universitar 2022/2023, se vor transmite on-line, până la data de 24 februarie 2023, la 

secretara de an, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale 

să fie depuse la secretariatul facultății, până pe data de 1 martie 2023. 

 În acest sens, vă rugăm să consultați informațiile postate pe site-ul facultății și să 

respectați termenele de depunere a documentelor. În caz contrar solicitările nu pot fi 

înregistrate. 

 

Se vor respecta obligatoriu următoarele: 

 

 - Consultarea și respectarea întocmai a Regulamentului privind acordarea burselor 

și a altor forme de sprijin material pentru studenti (2021);  

- Consultatea listei complete a documentelor necesare (conform art.10 și 11 pentru 

bursa socială și art.12 pentru bursa de ajutor social ocazional, din Regulamentul de burse); 

 - adresa/adresele de e-mail la care se vor transmite dosarele de bursă 

Vă rugăm să trimiteți scanat în format PDF într-un singur fișier, intitulat NUME ȘI 

PRENUME STUDENT_PROGRAM DE STUDII_AN STUDIU_SEM. II (2022-2023) 

următoarele documente: 

1. Anexa 4 (LISTA DOCUMENTELOR DEPUSE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ / BURSĂ 

SOCIALĂ  OCAZIONALĂ), completată și semnată conform specificațiilor; 

2. Cererea pentru acordarea bursei sociale (care include și declarația pe propria răspundere a 

studentului); 

3. Documentele menționate în anexa 4 (în ordinea precizată în anexă). 

Fiecare pagină din dosar va fi numerotată şi semnată în partea dreaptă jos, de către studentul 

în cauză  

Studenții vor transmite documentele utilizând adresa instituțională alocată de universitate 

prin Evidenta studenților. 

IMPORTANT: DOCUMENTELE TREBUIE SĂ FIE SCANATE LIZIBIL 

 
Program de studiu Adresa de mail la care se transmit dosarele 

de bursă 

Automatică şi informatică aplicată 

Ingineria sistemelor multimedia 

Sisteme automate încorporate 

simona.tomita@edu.ucv.ro 

Calculatoare (în limba engleză) 

Mecatronică 

Robotică 

Information Systems for e-Business 

Ingineria calculatoarelor și 

comunicațiilor 

Sisteme de conducere în robotică 

ilona.mogosanu@edu.ucv.ro 

Calculatoare 

Electronică aplicată 

Tehnologii informatice în ingineria 

sistemelor 

Inginerie software 

lavinia.fugaru-marinescu@edu.ucv.ro 

mailto:lavinia.fugaru-marinescu@edu.ucv.ro


 

 

 - termenul de transmitere a documentelor on-line către secretara de an: 8-24 

februarie 2023; 

 - termenul pentru depunerea dosarelor în original, la secretariatul facultății, este data 

de 1 martie 2023; dosarele cu documentele în original, nedepuse până la acest termen nu vor 

fi aprobate de comisia de burse 

 - pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II, anul 

universitar 2022/2023, salariul minim net pe economie este 1524 lei/lună pentru lunile 

noiembrie și decembrie 2022 și 1898 lei pentru luna ianuarie 2023 (se vor lua în calcul 

veniturile de pe lunile noiembrie 2022, decembrie 2022, ianuarie 2023). 

 

  

 

FORMULARE DE COMPLETAT 

 

 - Lista documentelor DEPUSE (Anexa 4 din Regulamentul de burse); dosarele depuse 

vor conține obligatoriu toate documentele specificate  

 - Cerere pentru acordare bursei sociale/ajutorului social ocazional și Declarație 

obligatoriu completată și semnată de studentul care solicită bursa 

 

 Secretariatul facultății va verifica documentele din dosarele transmise electronic, 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 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 martie 2023 

  

 

 

BURSELE SOCIALE se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenților de la 

învățământul cu frecvență (licență şi masterat), școlarizați în regim bugetat, care se încadrează 

într-una din următoarele categorii: 

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de 

protecție plasamentul, cei proveniți din casele de copii, care nu realizează venituri peste plafonul 

pentru acordarea bursei sociale; 

b) studenții bolnavi TBC şi care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de 

diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiențe renale cronice, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli 

rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză 

chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită 

anchilozată sau reumatism articular acut, studenții cu handicap permanent, grav sau accentuat 

certificat; 

c) studenții a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, înainte de începerea 

semestrului/anului universitar, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât 

salariul minim net pe economie; 

La propunerea comisiilor de burse pe facultate şi cu aprobarea Consiliului de administrație se 

pot acorda din venituri proprii extrabugetare ale facultăților, la cerere, burse sociale studenților 

școlarizați în regim cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin. (2). 

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani. 

(1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la 

împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija 



lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în 

calcul:  

a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele 

fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi 

pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent 

de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru 

incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

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) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de 

colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul 

de stat sau din alte fonduri publice;  

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii 

şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau 

mobilizaţi;  

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 182/2016;  

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate 

intelectuală;  

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin 

raportarea acestora la 12.  

m) lista documentelor depuse la dosar (Anexa 4)  

(2) Dacă părintele este plecat în strainătate cu contract de muncă se ia în calcul veniturile de la 

angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care a 

obținut venitul;  

(3) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va 

calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în 

grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

 

 

 

 

AFIȘAT AZI, 

8.02.2023 


