FACULTATEA DE LITERE
BURSE DE AJUTOR SOCIAL
(sem. I, anul universitar 2020-2021)
SE ACORDĂ:
a) Studenţilor orfani, de unul sau de ambii părinţi, respectiv cei pentru care s-a dispus ca
măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea
bursei sociale;
b) Studenţilor bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă
de diabet, boli maligne, sindromuri 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, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu
handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu oricare altă boală
cronică pe care Senatul universitar o poate lua în considerare;
NOTĂ: Studenţii care depun acte pentru bursă medicală, trebuie să obţină în prealabil
viza de la Cabinetul medical studenţesc.
c) studenţilor a căror familie nu a realizat, în cele 3 luni înainte de începerea anului
universitar, respectiv iulie, august şi septembrie 2020, un venit lunar NET mediu per
membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
NOTĂ: salariul minim net pe ţară este:
a) 1346 lei lunar (pentru părinţii care nu au studii superioare)
b) 1413 lei lunar (pentru părinţii cu studii supe rioare)
ATENŢIONARE: Pe adeverinţele de venit trebuie să se menţioneze profesia / funcţia pe
care o deţine salariatul.
ACTELE NECESARE:
- adeverinţe salariu cu venitul net lunar (cupoane pensie sau cupoane şomaj) ale
părinţilor, pt.lunile menţionate mai sus;
- adeverinţă de la primărie cu venitul din agricultură (valabil atât pentru cei cu domiciliul
stabil în municipiu cât şi în judeţ);
- adeverinţă cu venitul personal al studentului/declaraţie de autentificare, de la notar, că
acesta nu realizează venituri;
- adeverinţă de la administraţia financiară (pentru student şi ambii părinţi) din care să
reiasă dacă au sau nu alte venituri din activităţi private;
- declaraţie autentificată la notariat pentru părinţii fără ocupaţie (exemplu: mama casnică);
- adeverinţe de la fraţi (elev sau student) care sunt în întreţinerea părinţilor;
- copie hotărâre divorţ (după caz).
Dosarul cu acte (dosar plic) va fi depus la secretariatul facultăţii până la data de 30.10.2020

DECANATUL,

