ANUNŢ IMPORTANT
ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE BURSĂ SOCIALĂ
(pentru toate categoriile de bursă socială):
Studenţii care solicită bursă socială vor depune la secretariatul facultăţi o cerere,
conform modelului anexat, însoţită de un dosar mapă care sa cuprindă:
a) copii dupa buletin/cartea de identitate a studentului și ale membrilor familiei;
b) adeverințe din care să rezulte venitul net, pe ultimele 3 luni, realizat de persoanele
din familie încadrate în muncă (părinti, studentul(a) dacă lucrează, soţ/soţie (dacă este
cazul);
c) talonul de plată a ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesională sau a
alocației de spijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele 3 luni;
d) taloane sau adeverințe de pensie, de ajutor social, alte indemnizații sau alte forme
de sprijin social din ultimele 3 luni;
e) declarație notarială pentru fiecare membru al familei care nu realizează venituri.
Declarația va contine referiri clare la nerealizarea veniturilor prevăzute la art.11.;
f) ancheta socială de la primărie pentru familiile care nu realizează venituri și în cazul
în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care
comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația
socioeconomică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială;
g) adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile
realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi
individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea
drepturilor de proprietate intelectuală;
h) adeverință cu venitul agricol anual emisă de primărie sau de căre administrația
financiară, după caz;
i) adeverinţe de student sau elev, cursuri de zi, sau copie de pe certificatul de naştere
pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
j) talon alocații de stat pentru copii, alocații de plasament;
k) certificat de la medicul specialist, altul decat medicul de familie, în care se
prezinta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se 8 încadrează
în prevederile art.10, alin (2) pct. b). Certificatul medical va specifica obligatoriu încadrarea
diagnosticului în categoriile de boli prevăzute la art 10, alin (2) pct. b) și fi vizat de
policlinica studențească;
l) certificat de încadrare în grad de handicap;
m) copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părinţilor, adeverința privind
cuantumul pensiei de urmaș, dacă este cazul;
n) copie dupa hotărârea de divorț, adeverinte privind cuantumul pensiei alimentare
pentru student și frații acestuia, dacă este cazul;
o) adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii, dacă este cazul.

Venitul maxim pe membru de familie este de 1162lei/lună pentru lunile
noiembrie, decembrie și 1263 lei/lună pentru luna ianuarie;
NOTĂ: Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea
vârstei de 35 de ani, conform Regulamentului privind acordarea burselor și a altor
forme de sprijin material pentru studenți.
https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/regulamente/Regulamente%
20studenti/2019/Regulament_burse_%202019.pdf

ACTELE SE DEPUN ÎN ZILELE DE 11 și 12 martie 2019 LA
SECRETARIATUL FACULTĂŢII (între orele 10:00 și 12:00).
DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING.

Notă: Vor depune dosare de bursă socială numai
studenţii bugetari.
DECANATUL

