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Acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat a studenților LIT 

anul universitar 2021/2022, semestrul II 

 

În conformitate cu prevederile articolului 82, alineatul (2) din Carta UVT, respectiv ale Regulamentului 

privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, fiecare student UVT poate primi, pentru 

desfășurarea de activități de voluntariat, 2 credite transferabile în fiecare semestru. 

Regulament: https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa-12.-Regulament-acordare-credite-activitate-

de-voluntariat-editia-a-III-a.pdf 

 

Portofoliile de voluntariat se depun online, accesând formularul: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8x1XThBXhupUeY7HKgWuHFtb5JTUjUGQlIm4mKh

qznu64Kw/viewform 

 

Perioada de depunere a portofoliilor de voluntariat: 

Sesiunea A-II: până la data  19.06.2022 

Sesiunea B-II: până la data de 29. 06 2022 (anii terminali) 

  până la data de 6.07.2022  

 

Termene limită pentru evaluarea portofoliilor de voluntariat: 

Sesiunea A-II:  26.06.2022 

Sesiunea B-II:  3.07.2022 (anii terminali) 

  10.07.2022  

 

Portofoliile vor conține următoarele documente:  

1) Raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (conform – Anexei 2 a 

Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat);  

Raport activitate: https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa-2-raport-de-activitate.docx 

2) Copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor (dacă este cazul);  

https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa-12.-Regulament-acordare-credite-activitate-de-voluntariat-editia-a-III-a.pdf
https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa-12.-Regulament-acordare-credite-activitate-de-voluntariat-editia-a-III-a.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8x1XThBXhupUeY7HKgWuHFtb5JTUjUGQlIm4mKhqznu64Kw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8x1XThBXhupUeY7HKgWuHFtb5JTUjUGQlIm4mKhqznu64Kw/viewform
https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa-2-raport-de-activitate.docx
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3) Adeverință din partea ONG-ului înregistrat în Repertoarul ONG al UVT care să ateste activitatea de 

voluntariat în cuantum de minimum 60 ore, desfășurată în semestrul II, anul universitar 2021-

2022; 

4) Evaluarea realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a 

realizat activitatea de voluntariat (conform Anexei 3 la Regulamentul privind acordarea de credite 

pentru activitatea de voluntariat).  

Raport supervizor: https://litere.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa-3-raport-de-evaluare.docx 

 

Important! Conform articolului 7, alineatul (1) din Regulamentul privind acordarea de credite pentru 

activitatea de voluntariat, activitățile de voluntariat vor fi recunoscute doar dacă s-au 

desfășurat în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau dacă s-

au desfășurat în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT. Lista cu 

organizațiile înregistrate în Repertoarul UVT al ONG-urilor este disponibilă la adresa: 

https://www.uvt.ro/ro/repertoarul-uvt-al-ong-urilor/ 

 

 

Informații utile: https://www.uvt.ro/educatie/facilitati-pentru-studenti/oportunitati-de-voluntariat/ 

 

 

 

 

 

Prodecan responsabil cu strategia academică și relația cu studenții 

Conf. univ. dr. Karla Lupșan 
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