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A N U N Ț 
Referitor la acordarea BURSELOR în semestrul I al anului universitar 2020/2021 

 

 

BURSELE SE ACORDĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL PRIVIND 

ACORDAREA BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU 

STUDENȚI (2019) 

 

BURSELE DE PERFORMANȚĂ se atribuie prin concurs organizat de Universitate pentru a 

recompensa activitatea şi rezultatele profesionale științifice de excepție. 

          Se acordă studenților integraliști de la programele de licență și master cursuri de zi, ţinându-se cont 

de următoarele criterii: a) rezultate profesionale de excepție (media generală pe ultimele două semestre să 

fie de 10- condiție eliminatorie); b) activitate de cercetare științifică (membru în contracte de cercetare, 

premii obținute la sesiuni de comunicări științifice şi olimpiade științifice studențești, articole publicate în 

reviste naționale sau internaționale şi/sau cărți de specialitate, invenții, brevete); c) implicarea în activități 

extracurriculare și de voluntariat. 

Studenții care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor transmite on-line, pe 

adresa secretariat@ace.ucv.ro, până la data de 26 octombrie 2020 o cerere însoțită de documentele 

doveditoare ale performanțelor. La calculul punctajului se vor lua în considerare numai activitățile 

desfășurate în anul universitar 2019-2020. 

 

BURSELE DE MERIT se acordă studenților integraliști pe baza rezultatelor profesionale (mediilor 

generale aferente examenelor, verificărilor, proiectelor - potrivit planurilor de învățământ) după cum 

urmează: 

- pentru anul I, semestrul I (licență și master) bursa de merit se acordă pe baza rezultatelor de la admitere; 

- pentru ceilalți ani, în semestrul I, bursele se acordă pe baza rezultatelor de la sfârșitul anului universitar 

precedent; 

Bursa de merit se atribuie studenților integraliști de la cursuri de zi (licență şi master) școlarizați în 

regim bugetat, care au media minimă 8,00, în limita fondului de burse repartizat pe specializări și ani de 

studiu, proporțional cu numărul studenților bugetați. 

 

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. 

https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studenti/2019/Regulament_burse_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studenti/2019/Regulament_burse_2019.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%20studenti/2019/Regulament_burse_2019.pdf
mailto:secretariat@ace.ucv.ro


 

Dosarele pentru obținerea bursei sociale / bursei de ajutor social ocazional, pentru semestrul I al anului 

universitar 2020/2021, se vor transmite on-line, până la data de 30 octombrie 2020, la adresa de email 

specificată în tabelul de mai jos, urmând ca, după verificarea documentelor, dosarele cu documentele 

originale să fie transmise prin poștă, pe adresa facultății (Facultatea de Automatică, Calculatoare și 

Electronică, Bulevardul Decebal, nr. 107, cod poștal 200440, Craiova, Dolj), până la data de 4 

noiembrie a.c. 

Program de studiu Adresa de mail la care se transmit solicitări 

 

Automatică şi informatică aplicată 

Ingineria sistemelor multimedia 

 

 

simona.tomita@edu.ucv.ro 

 

Electronică aplicată 

Mecatronică 

Robotică 

MASTER 

 

 

alina.fulger@edu.ucv.ro 

 

Calculatoare 

Calculatoare (în limba engleză) 

 

 

lavinia.fugaru-marinescu@edu.ucv.ro 

 

În acest sens, vă rugăm să trimiteti scanat 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 

 

Perioada de transmitere on-line a documentelor la secretariatul facultății: 12-30 octombrie 2020; 

Termenul de transmitere al dosarelor, în original, prin poștă: 4 noiembrie 2020 (data poștei); dosarele 

cu documentele în original, netransmise prin poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de 

burse; plicul cu documente va conține obligatoriu mențiunea Secretariat Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și Electronică. 

Studenții vor transmite documentele utilizând adresa instituțională alocată de universitate prin 

Evidenta studenților. 

După verificarea dosarului, studentul va primi un mail de confirmare a dosarului, cu numărul de 

înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă. Nu se acceptă completarea cu 

documentele lipsă sau incorecte după data de 30 octombrie 2020. 

Studenții care solicită și ajutor social ocazional vor completa și vor transmite pe mail și cererea pentru 

acordarea ajutorului ocazional. 

Lunile luate în calcul sunt iulie, august, septembrie 2020.  Salariatul minim net pe membru de 

familie nu trebuie să depăsească 1346 lei pe niciuna dintre lunile specificate. 

AFIȘAT AZI, 12.10.2020 

 


