CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR SOCIALE
Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi
master), şcolarizaţi în regim bugetat, care nu beneficiază de bursă de merit şi care se încadrează într-una din
următoarele categorii:
A) Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu
realizează venituri.
B) Studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt
infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular
acut.
C) Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie
2012), de la momentul depunerii cererii, un venit mediu lunar pe membru de familie mai mare
decât salariul minim pe economie (700 lei).
D) Studenţii orfani de ambii părinţi care realizează venituri, în raport de mărimea acestora, în
limita fondurilor disponibile.
E) Studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial care realizează venituri, în
raport de de mărimea acestora, în limita fondurilor disponibile.
F) Studenţii orfani de un părinte, în raport de veniturile familiei, dacă acestea există, cu condiţia să
nu aibă mai mult de două restanţe.
Studenţii care solicită bursă socială vor depune la secretariatele facultăţilor o cerere însoţită de:
a) declaraţie de venituri, pe proprie răspundere a studentului în faţa notarului public;
b) documente din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni (iulie, august,
septembrie 2012) ale fiecărui părinte, soţului/soţiei, dacă este cazul şi, eventual, ale studentului;
c) adeverinţe de student sau elev, cursuri de zi, ori copie de pe certificatul de naştere pentru
fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare, copiii în plasament
familial (asistent maternal);
d) adeverinţă de la medicul specialist vizată de policlinica studenţească prin care se atestă că suferă de
una din afecţiunile enumerate mai sus la litera B).
e) Copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
f) Alte documente doveditoare a situaţiei sociale a solicitantului

NOTĂ: Actele se vor prezenta la secretariat în perioada 25 octombrie - 2 noiembrie 2012. Dosarele
se vor depune personal, numai cu actele complete. Nu se fac completări ulterioare de acte.
Afişat azi,
24.10.2012

