Ministerul Educaţiei Naționale
ROMÂNIA

RECTORAT

BURSE SOCIALE 2017/2018 SEMESTRU II
Studenții care se încadrează la una din categoriile următoare, își vor depune actele doveditoare, în perioada:
26 Februarie – 02 Martie 2018, la secretariatele Decanatelor de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie
Pot beneficia de bursa socială următoarele categorii:
1.Venitul NET pe membru de familie să nu depășească 1111 LEI:
Acte necesare, după caz:
a). cerer tip;
b). formular de înscriere;
c). copie a actului de identitate;
d). adeverinţă salariu net a ambilor părinți pentru lunile Noiembrie 2017, Decembrie 2017 şi Ianuarie 2018 și/sau cupoane de pensie/șomaj pentru lunile
Noiembrie 2017, Decembrie 2017 şi Ianuarie 2018 și alte indemnizații sau sporuri pe ultimele 3 luni (după caz), bonuri de masă;
e). adeverinţă de la Administraţia Financiară – ANAF (pe ultimele 3 luni – Noiembrie, Decembrie și Ianuarie) pe numele ambilor părinţi (obligatoriu),
referitoare la venituri obținute din orice activităţi independente, închiriere imobile, venituri agricole, etc. (obligatoriu);
f). dovadă şcolarizare pentru fraţi (adeverinţe de la şcoli, facultăţi, copie după certificatul de naştere de la fraţii preşcolari) unde este cazul;
g). copie sentinţă de divorţ unde este cazul;
h). anchetă socială la venituri sub 100 LEI;
i). declaraţie notarială a ambilor părinți în cazul în care părinţii nu lucrează, nu sunt pensionari şi nu realizează nici un venit;
j). declarație notarială a ambilor părinți că nu realizează venituri suplimentare în afară de cele declarate conform anexelor de la dosar;
k). declarație notarială a studentului că nu realizează venituri;
2. Beneficiari ai legii 42 ( revoluţionari, copii- urmaşi revoluţionari);
* în semestru II depun actele doar cei care nu au depus în primul semestru.
3. Orfani de ambii părinți (copie- certificate de deces);
* în semestru II depun actele doar cei care nu au depus în primul semestru.
4. Boli cronice
adeverinţă medicală eliberată de cabinet de specialitate vizată la dispensarul medical studenţesc;
* în semestru II depun adeverințele medicale doar cei care nu au depus în primul semestru si au boală cronică.
5. Studenți căsătoriți +/- Copil.
a). Studenții căsătoriți trebuie să prezinte adeverința de student a soțului/soției, o copie a certificatului de căsătorie, declarație notarială a veniturilor
sau, după caz, declarația părinților că nu îi întrețin.
*** Dosarele care nu sunt complete vor fi respinse.

Dosarele cu venit 0, nu se acceptă!

ACTELE SE DEPUN PERSONAL DE CĂTRE STUDENT SAU PĂRINȚII ACESTUIA
Orar depunere dosare: Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri: 11 – 14
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