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GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE ACORDARE A BURSELOR 

PENTRU SEMESTRUL Al II –LEA AL ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 

 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL PERIOADA 
Întocmirea listelor cu mediile 
studenţilor integralişti 

Secretariatele Facultăţilor 
22 februarie – 26 

februarie 2021 
Depunerea dosarelor pentru bursele 
sociale și bursele sociale ocazionale 

Secretariatele Facultăţilor 
1 martie – 12 martie 

2021 
Întocmirea listelor centralizatoare 
privind dosarele depuse și borderou 
pentru eliberarea adeverințelor ANAF 

Secretariatele Facultăţilor 8 – 12 martie 2021 

Transmiterea fondurilor de burse pentru 
fiecare facultate 

Direcţia GeneralAdministrativă 
1 martie – 5 martie 

2021 

Întocmirea Listelor cu studenţii bursieri 
Comisiile de analiză, evaluare a 
dosarelor şi atribuire a burselor 

8 – 12 martie 2021 

Afişarea listelor cu propunerile de 
acordare a burselor 

Secretariatele Facultăţilor 8 – 19 martie 2021 

Primirea contestaţiilor Secretariatele Facultăţilor 8 – 19 martie 2021 

Analiza contestaţiilor 
Comisiile de analiză, evaluare a 
dosarelor şi atribuire a burselor 

15 – 19 martie 2021 

Afişarea rezoluţiilor la contestaţii Secretariatele Facultăţilor 25 – 27 martie 2020 

Depunerea dosarelor pentru bursele de 
sprijin materiale pentru studenți şi 
transmiterea lor la Rectorat 

Secretariatele Facultăţilor 
8 – 19 martie 2021 Secretariatul general cu 

probleme sociale şi studenţeşti 
Întocmirea Listelor cu studenţii 
beneficiari ai burselor de sprijin 
materiale pentru studenți acordate din 
veniturile extrabugetare ale universităţii 
și borderou pentru eliberarea 
adeverințelor ANAF 

Comisia de analiză, evaluare a 
dosarelor şi atribuire a burselor 

la nivel de universitate 
15 – 19 martie 2021 

Afişarea listelor cu bursierii – 
beneficiari ai burselor de sprijin 
material 

Secretariatul general cu 
probleme sociale studenţeşti 15 – 19 martie 2021 

Secretariatele Facultăţilor 

Primirea contestaţiilor – pentru bursele 
de sprijin material 

Secretariatele Facultăţilor 
15 martie – 26 martie 

2021 
Secretariatul general cu 

probleme sociale studenţeşti 



 
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE 
Str. Aleea Sinaia, Nr. 13, 130004, Târgovişte, România 

Tel: +40-245-206101, Fax: +40-245-217692 
rectorat@valahia.ro, www.valahia.ro

 

 

 

 
 
 

ARACIS 2016 
CALIFICATIV 

Grad de încredere ridicat 

 

Analiza contestaţiilor - pentru bursele 
de sprijin material 

Comisiile de analiză, evaluare a 
dosarelor şi atribuire a burselor 

de performanţă 15 martie – 26 martie 
2021 Comisia de analiză, evaluare a 

dosarelor şi atribuire a burselor 
la nivel de universitate 

Afişarea rezoluţiilor la contestaţiile 
pentru bursele de sprijin material 

Secretariatul general cu 
probleme sociale studenţeşti 

22 martie – 26 martie 
2021 

Transmiterea listelor finale de burse, 
aprobate de către Comisia de burse pe 
universitate către DGA 

Secretariatul general cu 
probleme sociale studenţeşti 

15 martie – 26 martie 
2021 

Completarea bazei de date cu informaţii 
care lipsesc 

DGA  
15 martie – 26 martie 

2021 
Întocmirea statelor de plată şi 
transmiterea acestora către Direcţia 
Economică 

DGA  
15 martie – 26 martie 

2021 

Virarea burselor pe carduri Direcţia Economică 
22 martie – 2 aprilie 

2021 
 

*Termenul se poate decala în cazul întârzierii eliberării adeverințelor de către ANAF. 
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