
UNIVERSITATEA DIN BACĂU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

 

 

 

BURSE SOCIALE 
SEMESTRUL I, ANUL UNIV. 2016-2017 

 

 

 

Bursa socială se acordă la cerere, semestrial, pe perioada 

activităţilor didactice, în funcţie de situaţia materială a familiei 

studentului, următoarelor categorii de studenţi integralişti: 

a) studenţilor cărora li se aplică prevederile art.10 lit.(r) din Legea 

nr.41/1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia 

pentru aplicarea Legii 42/1990, care atestă calitatea lor sau a unuia 

dintre părinţi de “Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989” sau de “Erou-martir” – cu una dintre menţiunile: 

rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit 

de brevetul semnat de Preşedintele României; 

b) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de 

copii sau plasament familial, care nu realizează venituri.  

c) studenţilor bolnavi 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, cei infestaţi cu virusul HIV sau 

bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular; 

d) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit 

lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul 

minim pe economie. 

 

 

 

 

 



 Venitul mediu brut  pe membru de familie nu trebuie 

să depăşească suma de 1250  lei pe lună. 

 

 Pentru calculul venitului net se vor lua în considerare realizările 

din ultimele 3 luni.(iulie 2016, august 2016, septembrie 2016). 
 

(5) Actele justificative pentru obţinerea burselor de ajutor social se vor referi la 

ultimele trei luni înainte de începerea semestrului pentru care se solicită bursă. Dosarul 

pentru solicitarea burselor de ajutor social conține:  

a) Adeverinţe cu veniturile nete totale lunare ale părinţilor sau soţului (soţiei) 

încadraţi în muncă şi, eventual, al studentului (studentei)  

            sau 

            cupoanele de pensii 

            sau 

            Adeverinţe cu ajutorul de şomaj sau ajutorul social de la Oficiul Forţelor de 

Muncă sau cupoanele pe ultimele trei luni; 

b) Adeverinţe de la Administraţia financiară, pe numele fiecărui membru al 

familiei, cu venitul net pe ultimele trei luni (sau net anual). Pentru cei din mediul 

rural adeverinţe de la primărie cu venitul agricol net anual pentru anul precedent; 

c) Adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, învăţământ cu frecvenţă 

sau copie după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studenţilor care 

nu au îndeplinit vârsta de şcolarizare; 

d) Copie după certificatul de deces pentru studenţii care au părinţii decedaţi sau 

hotărâre de divorţ pentru studenţii cu părinţi divorţaţi; 

e) Copie după certificatul de căsătorie pentru studenţii căsătoriţi; 

f) Declaraţie pe proprie răspundere a veniturilor realizate de familia 

solicitantului; 

g) Cerere pentru acordarea bursei sociale. 

h)       Copie buletin identitate pentru cel care solicita bursa 

i)       In cazul familiilor care nu au nici un venit, declaraţie notarială pe proprie 

răspundere de la  întreţinători care să ateste acest lucru; 

 

 

Termen depunere acte secretariat: 

 21.11.2016 ora 14 
 

 

 

 

            Comisia de acordare a burselor, 

                          Afişat astăzi, 

                    08.11.2016  


