PENTRU BURSELE SOCIALE 2019-2020
Studenţii INTEGRALIŞTI

care au situaţii sociale deosebite, pot prezenta la Secretariatul
facultăţii acte care justifică situaţia respectivă, în vederea obţinerii unei burse sociale. Bursele se
acordă anual (după sesiunea de examene din iarnă, bursele se sistează sau se mențin şi în
semestrul II). Actele justificative se vor anexa la o Declaraţie de bursă ce va fi solicitată la
Secretariat.
Se încadrează în categoria “Bursă de ajutor social“ studenţii ale căror venituri lunare nu
depăşesc un salariu minim pe naţiune /membru de familie

“Bursa de ajutor social” se acordă în ordinea crescătoare a venitului pe membru de
familie şi în LIMITA BUGETULUI ALOCAT.

ACTELE NECESARE
1. Adeverinţă cu salariul net al susţinătorilor legali (părinţi,soţi, tutori), pe ultimele 3 luni;
2. Taloane de pensie ale susţinătorilor legali, pe ultimele 3 luni;
3. Taloane de pensie alimentară, pe ultimele 3 luni;
4. Taloane cu alocația de stat pentru minori și elevi;
5. Adeverință cu salariul propriu, net pe ultimele 3 luni, pentru studenții care lucrează;
6. Adeverinţă cu veniturile din spaţii închiriate (dacă este cazul);

7.

Adeverinţă cu veniturile din agricutură şi impozitele plătite pentru anul 2019

(numai dacă

părinţii sunt agricultori) ;
8. Adeverinţe de la fraţi (surori) care sunt elevi sau studenţi (facultăţi de stat) la cursuri de zi;
9. Certificate de naştere (copii legalizate) ale FRAŢILOR (SURORILOR) PREŞCOLARI;
10. Certificatele de deces ale părinţilor (copii legalizate) pentru orfanii de ambii părinţi
11. Adeverinţă pentru studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial;
12. Hotărârea de divorţ a părinţilor, în copie (dacă este cazul);
13. Declaraţie de la notariat, în cazul în care mamele sunt casnice ;
14.Certificate medicale eliberate de Spitalul studenţesc şi vizate la Dispensarul universităţii pentru
studenţii care suferă de următoarele boli : TBC, diabet, boli maligne, sindromul de malabsorbţie,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom,
miopie gravă, boli imunologice.

ATENŢIE:
- NU SE PRIMESC DECLARAŢII PENTRU PĂRINŢII (TUTORII) CARE NU REALIZEAZĂ
VENITURI;
- Pentru tutorii agricultori se va aduce ANCHETĂ SOCIALĂ de la primărie ;
- Pentru tutorii lucrărori comerciali: adeverinţă de la Camera de comerţ de domiciliu unde este
înregistrată firma familiei, numărul şi data înregistrării, veniturile pe anul 2019, defalcate lunar şi
impozitul plătit pentru aceste venituri;

TERMEN DE DEPUNERE A CERERILOR :
MARȚI – 15 octombrie 2019

