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CALENDAR BURSE   
SEMESTRUL 2   

AN UNIVERSITAR 2020/2021 
 

PERIOADA ACTIVITĂȚI RESPONSABIL 

01.03-05.03.2021 
 

Întocmirea listelor cu mediile studenților 
integraliști după sesiunea ordinară de 
examene 

Secretariat 
 

08.03-12.03.2021 

 

Transmiterea fondurilor de burse pentru 
fiecare facultate 

Direcția General 
Administrativă (DGA) 

08.03-26.03.2021 
Depunerea dosarelor pentru bursele de 
excelență și transmiterea dosarelor 
eligibile la Rectorat 

Secretariat 
Comisia de acordare a 
burselor pe facultate 

Secretariatul Comisiei 
centrale de acordare a 

burselor pe universitate 

08.03-19.03.2021 
Depunerea dosarelor pentru bursele 
sociale 

Secretariat 
 

15.03-26.03.2021 
Depunerea dosarelor pentru bursele 
speciale de ajutor social 

Secretariat 
 

15.03-26.03.2021 
Întocmirea listelor centralizatoare privind 
dosarele depuse 

Secretariat 
 

22.03-26.03.2021 

Întocmirea listelor cu studenții beneficiari 
ai burselor sociale și burselor speciale de 
ajutor social 

Comisia de analiză, 
evaluare a dosarelor și 
atribuire a burselor pe 

facultate 

22.03-26.03.2021 
Întocmirea listelor cu studenții bursieri din 
facultate pe toate categoriile de burse 

Comisia de analiză, 
evaluare a dosarelor și 
atribuire a burselor pe 

facultate 
22.03-26.03.2021 

 
Afișarea listelor cu bursieri 

Secretariat 
 

22.03-26.03.2021 

 
Primirea contestațiilor 

Secretariat 
 

22.03-26.03.2021 

 
Analiza contestațiilor 

Comisia de analiză, 
evaluare a dosarelor și 
atribuire a burselor pe 

facultate 
22.03-26.03.2021 

 
Afișarea rezoluțiilor la contestații 

Secretariat 
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PERIOADA ACTIVITĂȚI RESPONSABIL 

22.03-02.04.2021 

Transmiterea listelor finale, cu studenții 
bursieri/facultate, către Comisia centrală 
de acordare a burselor pe universitate spre 
aprobare, către DGA – Serviciul Social 

Secretariat 
Comisia de acordare a 
burselor pe facultate 

Secretariatul Comisiei 
centrale de acordare a 

burselor pe universitate 

29.03-02.04.2021 
 

Întocmirea listelor cu studenții bursieri 
beneficiari ai burselor de excelență 

Comisia centrală de 
acordare a burselor pe 

universitate 

29.03-02.04.2021 

 

Afișarea listelor cu bursierii - beneficiari ai 
burselor de excelență 

Secretariatul Comisiei 
centrale de acordare a 

burselor pe universitate 

29.03-02.04.2021 

 

Primirea contestațiilor – pentru bursele de 
excelență 

Secretariatul Comisiei 
centrale de acordare a 

burselor pe universitate 

29.03-02.04.2021 

 

Analiza contestațiilor pentru bursele de 
excelență 

Comisia centrală de 
acordare a burselor pe 

universitate 

29.03-02.04.2021 

 

Afișarea rezoluțiilor la contestațiile pentru 
bursele de excelență și transmiterea 
listelor finale cu beneficiarii burselor de 
excelență către DGA – Serviciul Social 

Secretariatul Comisiei 
centrale de acordare a 

burselor pe universitate 

22.03-02.04.2021 

 

Completarea bazei de date cu informațiile 
care lipsesc 

DGA – Serviciul Social 

22.03-02.04.2021 

 

Transmiterea statelor de plată către 
Direcția Financiar-Contabilă 

DGA – Serviciul Social 

29.03-09.04.2021 

 
Virarea burselor pe carduri 

Direcția Financiar-
Contabilă 

 
 


