BURSE DE AJUTOR SOCIAL
2020 - 2021
Conform regulamentului UPB de acordare a burselor, Bursa socială se poate
acorda, in limita fondurilor disponibile, studenților – din anul I –IV licența si
I-II master care la sfârșitul anului universitar sau la admitere au media ≥ 5,00.
Studenții care depun cerere pentru acest tip de bursă trebuie să îndeplinească
suplimentar una din cerințele de mai jos:
- nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, calculat pe ultimele trei luni
mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;
- sunt orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecție plasamentul;
- au fost bolnavi de TBC şi se află în evidenta dispensarelor medicale, suferă de diabet,
boli maligne, sindromuri de mal absorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronhic,
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, sunt infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă
sau reumatism articular acut, cei care se încadrează în prevederile articolului;

La stabilirea venitului pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile
nete realizate de familie şi se vor depune acte doveditoare:
- pentru studenții cu vârsta până la 26 de ani, la stabilirea venitului se iau în calcul toate
veniturile nete pe membru de familie, precizate în OMEN 3392 la art.14;
- pentru studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le
are în grijă, precum copii, soție etc., precizate în OMEN 3392 la art.14.
Comisia de Burse a FCASM

Actele pentru BURSA SOCIALA se vor transmite către Comisia de Burse a
facultății prin email la adresa secretariat@chimie.upb.ro, pana la data de
19.10.2020, ora 14.00.
Toate documentele se scanează si se trimit sub forma unei arhive denumite
Dosar_BS_Nume_prenume. Titlul mesajului va fi: Dosar BS - Nume Prenume.
Studenții vor primi un email de confirmare după verificarea dosarului.

Dosarul trebuie sa conțină, după caz, următoarele:
- cerere tip;
- declarație de venit;
- adeverințe de salariu NET de la părinți pe lunile iulie 2020, august 2020, septembrie 2020;
- adeverințe de salariu NET pentru student (dacă este cazul) pe lunile: iulie 2020, august 2020,
septembrie 2020;
- taloane de pensie pe lunile: iulie 2020, august 2020, septembrie 2020;;
- adeverințe de salariu NET ale soției sau soțului pe lunile: iulie 2020, august 2020, septembrie
2020;
- adeverință de la administrația financiară, primărie din care să reiasă dacă membrii familiei
realizează sau nu alte venituri, dacă au terenuri, venituri din activități independente (inclusiv
pentru student) ş.a. ;
- in cazul in care părinții nu realizează venituri vor depune si declarații notariale pentru lunile
iulie 2020, august 2020, septembrie 2020, cu mențiunea ca nu au obținut venituri pe aceste luni
- adeverințe de elev sau student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență, pentru frații
(surorile) care se afla în întreținerea părinților ori copie după certificatul de naștere pentru frații
(surorile) care nu au împlinit vârsta de școlarizare;
- copie după certificatul de deces, numai in situația în care unul sau ambii părinți sunt decedați;
- adeverința medicală pentru una din bolile cuprinse în regulamentul UPB de la Dispensarul (P7)
(dacă este cazul);
- în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate, este obligatorie
ancheta socială.
- copie după hotărârea de divorț a părinților si declarație notarială, daca studentul nu primește
pensie alimentara (acolo unde este cazul).

Bursa socială se acordă studenților care au venitul NET lunar pe membru de familie de maxim

1346 lei.
Aceasta bursă se acordă în ordinea crescătoare a venitului net pe membru de familie .

Conform Art. 18 (3) OM 3392/2017, studenții care beneficiază de bursă socială
pot primi și orice alt tip de bursă reglementat în respectivul ordin.
Astfel pot depune dosar pentru bursa socială și studenții care îndeplinesc
condițiile de acordare a burselor de merit si performanta.

