ACORDAREA BURSELOR SOCIALE
Bursele sociale se acordă semestrial, la cerere, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, studenţilor
integralişti, de la forma de finanţare buget, care dovedesc cu documente că se încadrează în
următoarele categorii:
a) studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea
ordine de priorităţi:
a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu au
realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar (lunile iunie, iulie și august) un venit
lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;
a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului
universitar (lunile iunie, iulie și august) un venit lunar net per membru de familie mai mare decât
salariul de bază minim net pe economie.
b) studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizate
de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.
3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin
material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență şi anume TBC,
diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli
rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză
chistică, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondiloză anchilozantă
sau reumatism articular.
c) studenţi a căror familie realizează, în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar (lunile
iunie, iulie și august), un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea
salariului de bază minim net pe economie.

Componența dosarului social este următoarea:
‐ cerere tip (se obține de la secretariatul facultății)
‐ copii acte de identitate pentru toți membrii familiei (CI/certificat de naștere)
‐ adeverințe cu salariul net obținut în fiecare dintre cele 3 luni dinaintea depunerii dosarului, pentru
fiecare dintre membrii familiei care lucrează, inclusiv studentul
‐ cupoane de pensie pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea depunerii dosarului, dacă este cazul
‐ cupoane de şomaj pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea depunerii dosarului, dacă este cazul
‐ adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării
folosinţei bunurilor, pentru toți membrii majori ai familiei, inclusiv studentul
‐ adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole, pentru toți membrii majori ai familiei,
inclusiv studentul
‐ declarație pe proprie răspundere a membrilor familiei (inclusiv studentul), care nu au realizat
niciun venit în cele 3 luni dinaintea depunerii dosarului
‐ ancheta socială obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în
străinătate
‐ copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, și copii ale taloanelor de
pensie de urmaș, pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea depunerii dosarului, dacă este cazul
‐ copie a hotărârii privind darea în plasament și copii ale alocației de plasament pentru fiecare
dintre cele 3 luni dinaintea depunerii dosarului , dacă este cazul
‐ adeverinţă eliberată de şcoală/liceu/universitate care să ateste calitatea de elev/student a fraţilor
solicitantului și copii ale taloanelor de alocație de stat pentru copii, dacă este cazul
‐ certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte
evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul, dacă este cazul
‐ hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare
‐ extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.
Dosarele pentru obținerea bursei sociale în semestrul I al anului universitar 2019/2020 se depun la
secretariatele facultăților, în perioadele 9‐13 septembrie și 16‐19 septembrie 2019.
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