
 

 

 
 

INSTRUCȚIUNE 
privind acordarea bursei speciale ocazionale „Responsabilitate civică” (CIVICA) 

 
Având în vedere: 

 legislația în vigoare privind acordarea burselor și alte forme de sprijin material pentru studenti, 

 propunerea Consiliul de Administrație din data de 29.09.2021 și aprobarea în ședința Senatului 
UNITBV din 29.09.2021, 

 contextul actual și demersurile la nivel național privind necesitatea implementării tuturor măsurilor 
necesare reducerii impactului pandemiei actuale raportat la necesitatea de a menține deschis 
accesul liber și echitabil la educație a tuturor studenților din UNITBV,  

 politica instituțională privind organizarea activităților didactice în anul universitar 2021/2022 
coroborată cu intresul civic al universității de a crește nivelul de responsabilizare a tuturor 
membrilor comunității academice din universitatea noastră, 

 politica instituțională de a implementa măsuri adecvate reducerii impactului pe care îl are 
pandemia asupra societății în ansamblu și a comunității academice a UNITBV în special, 

În acord cu principiile statuate în  Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin 

material, aprobat în şedința Senatului UNITBV din data de 15.09.2021. 

 
În anul universitar 2021/2022, în mod excepțional, se acordă bursa socială ocazională 

„Responsabilitate civică” (CIVICA)  
 

I. Domeniu de aplicare 

 bursa se acordă studenților de Ia toate ciclurile de studii (în cazul studiilor de doctorat se are în 
vedere durata normală a studiilor de 3 ani, respetiv 4 ani la programul Medicină, la forma 
doctorat cu frecvență), de la cursurile cu frecvență, cu frecvență redusă (IFR) și învățământ la 
distanță (ID), care s-au vaccinat până la data de 31.10.2021 inclusiv (pentru vaccinurile a căror 
schemă include două doze, cel puțin cu prima doză de vaccin) și care doresc să beneficieze de 
bursă în condițiile prezentei Instrucțiuni. În acest sens, se va depune o cerere, conform 
modelului din Anexa 2, și documente justificative 

 bursa CIVICA nu se cumulează cu facilitatea de scutire a taxei de cămin aprobată prin punctul 
11 din HCA nr.30 din 10.09.2021, facilitate acordată studenților vaccinați cazați în cămine, 
deoarece finalitatea politicii instituționale este asigurată prin una din cele două variante și se 
evită totodată dubla finanțare. 
 

II. Condiții de acordare: 

 Bursa CIVICA în cuantum de 250 lei se acordă într-o singură tranșă. 

 Bursa CIVICA:  



o se acordă din veniturile proprii ale UNITBV, inclusiv fonduri de la bugetul de stat pentru 
burse studențești. Constituirea fondului necesar CIVICA se face în acord cu prevederile 
art.7 din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, 
respectiv se constituie în principal din sumele de bani rămase necheltuite la categoria 
burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în țară şi străinătate și 
pentru burse speciale. Valoarea fondului de burse este supusă avizării CA și aprobării 
Senatului, la propunerea Comisiei de burse pe universitate 

o se acordă cu condiția ca studenții care doresc să participe la politica instituțională de 
responsabilizare civică să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art.9 teza I şi 
art.14 din Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, în 
limita fondurilor disponibile, precum și să încarce în platforma elearning până cel târziu 
la data de 02 noiembrie 2021, în cadrul cursului Certificat de vaccinare Covid19, 
cererea (model Anexa2) și certificatul doveditor al vaccinării (până la data de 
31.10.2021). Nu vor fi luate în considerare cererile introduse după această data, 
02.11.2021. Studentul care încarcă documentele își asumă întreaga responsabilitate 
privind veridicitatea certificatului de vaccinare. 

o Criteriul de acordare: statutul de student promovat și în activitate în anul universitar 
2021/2022 

o Compartimentul Burse din cadrul Direcției financiare și contabilitate va ține evidența 
fondurilor alocate şi cheltuite.  

 
II. Derularea procesului: 

 Calendarul pentru anul universitar 2021/2022 este detaliat în Anexa 1 

 Cursul de pe platforma elearning Certificat de vaccinare Covid19 va fi creat, pentru fiecare 
program de studii și an de studiu de la ciclurile I și II, de coordonatorii programelor de studii, 
persoană responsabilă și cu înrolarea studenților la curs, respectiv pentru ciclul de studii 
Doctorat de Școala Doctorală Interdisciplinară . În cadrul cursului se va crea o activitate de tip 
Sarcina de lucru (Assigment) care va fi configurata astfel incat sa permita incarcarea a doua 
fisiere; disponibilitatea activitatii va fi configurata conform calendarului (Data limita: 
02.11.2021 ora 23:59) 

 Verificarea documentelor introduse va fi realizată în perioada 03 – 15 noiembrie 2021; acest 
proces va fi coordonat de prodecanii cu studenții și va fi realizat în colaborare cu membrii 
studenți ai comisiilor de burse pe facultate. Pentru studenții de la doctorat atribuțiile de 
verificare sunt la nivelul  Școalii Doctorale Interdisciplinare 

 Listele cu studenții beneficiari vor fi trimise la Prorectoratul cu Studenții (ProSME) până la 18 
noiembrie 2021, semnate de prodecanul cu studenții și secretarul sef pe facultate. Fiecare 
facultate va întocmi și înainta 3 liste, respectiv una cu studenții eligibili care nu mai 
beneficiază de alt tip de bursă (excluzând bursa socială), a doua listă cu studenții eligibili care 
beneficiază și de alt tip de bursă finanțată de la buget, din categoria burselor de stimulare a 
performanțelor academice sau burselor speciale și o a treia listă cu studenții de la ciclurile ID, 
IFR și studenții străini. Școala Doctorală interdisciplinară va întocmi și comunica listele 
studenților  de la programele de doctorat cu frecvență, astfel cum au fost menționate la 
paragraful anterior. 

 Plata burselor către studenții validați va fi făcută în cursul lunii decembrie 2021, cel târziu 
până la data de 31 decembrie. 

 



 
 
Prezentul document a fost aprobat în ședința CA din data de 29.09.2021 
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