UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
FACULTATEA DE MEDICINĂ
INFORMAŢII BURSE SOCIALE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021
Studenţii (de la programele de licență, cursuri de IF și Masterate care solicită BURSA SOCIALĂ
pentru anul universitar 2020 – 2021 (bursă anuală), vor depune în perioada 14 - 15 octombrie
2020, între orele 12:00-15:00 cererile și actele doveditoare la Decanatul facultăţii (corpul K,
etajul II, Secretariat). Dosarele depuse vor fi verificate ulterior. Studenții care nu au dosarul
complet vor fi informați pentru a depune actele lipsă (incorecte). Dosarele incomplete până
la data de 21.10.2020 vor fi respinse.
Studenţii 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 (1364 lei) vor depune următoarele acte, in
funcţie de situaţie:
Regulamentul de burse și alte forme de sprijin
https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/regulamente-si-hotarari/regulamentele-universitatii.html
Acte necesare :
• cerere
• declaratie notarială pe propria raspundere pentru membrii familiei și student că nu au
realizat nici un venit pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 (pot fi trecuți pe o singură
declarație notarială toți membrii familiei care nu au realizat venituri).
• adeverinţe de la administraţia financiară (ANAF) pentru fiecare membru major al
familiei şi student (pentru alte venituri, decât salariul - ex. venituri din chirii, activităţi
comerciale etc.);
• adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi si al studentului pentru atestarea
venitului agricol (să fie menționat explicit dacă se realizează venit agricol, nu doar
terenuri și alte proprietăți):
• adeverinţe cu venitul salarial net al părinţilor/studentului pe lunile IUNIE, IULIE,
AUGUST 2020 (formularea obligatorie care trebuie trecută în adeverință este
următoarea: venituri salariale nete și asimilate acestora. Adeverințele care nu au
această formulare nu vor fi acceptate) după caz:
• Documente justificative privind veniturile părinţilor (adeverinţe din care să rezulte
veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni (iunie - iulie – august ) ale fiecărui părinte
şi, eventual, ale studentului /studentei, dar și a fraților care sunt studenți și au venituri,
• cupoane de pensie (indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau alte fonduri),
• copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară,
• adeverinţă de şomaj,
• venituri din concedii medicale pentru sarcină şi lehuzie,
• indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă,
• alocaţii de stat pentru copii etc.);
• copii ale cărţilor de identitate sau certificatelor de naştere, după caz ale membrilor
familiei (părinţi şi ceilalţi membri ai familiei aflaţi în întreţinerea părinţilor);
•

declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria
localităţii unde îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu
urmează o formă de învăţământ şi nu obţin venituri proprii;

•

adeverinţă de la Primărie, în cazul în care se primeşte ajutor social pentru asigurarea
venitului minim garantat;

•

cupoane de pensie de urmaş pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 si copie după
certificatul de deces al părintelui (părinţilor);
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•

cupoane de pensie alimentară pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 si copie după
sentinţa de divorţ a părinţilor;

•

adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului + cupoanele de alocaţie pentru
aceştia pe IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile
de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare);

•

copie după certificatul de căsătorie al studentului(ei) [dacă se cere bursă de ajutor social
după venitul soţiei /soţului];

•

copie după certificatul de naştere al copiilor studentului(ei);

•

adeverinţă de la casa de copii, pentru studenţii asistaţi de aceste instituţii;

•

anchetă socială, pentru cei care realizează 0 lei venit mediu net lunar pe membru de
familie.
✓ Studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele acte:

•
•

documente din care să reiasă veniturile proprii, dacă este cazul; (cupoane de
pensii urmaș, adeverința de la locul de muncă al studentului/studentei)

•

copii ale certificatelor de deces ale părinţilor.

•

adeverinţă de la ANAF si primărie

•
•
•

copie de pe cartea de identitate
declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu mai are şi
alte venituri decât cele declarate

✓ Studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial vor depune
următoarele documente:
1. documente justificative privind situaţia lor: adeverinţe din care să rezulte că solicitantul
provine dintr-o casă de copii sau copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul
se află în plasament familial;
2. documente din care să reiasă veniturile proprii, după caz: cupoane sau adeverinţă pentru
alocaţia de plasament, adeverinţă de salariu net etc.;
3. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu mai are şi
alte venituri decât cele declarate.
4. Adeverinţă de la ANAF si primărie
5. Copie de pe cartea de identitate
✓ Studenţii suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa Dispensarului studenţesc ca
având boli incurabile sau boli care necesită tratament îndelungat) vor depune
următoarele documente:
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1. certificat medical eliberat de un medic specialist, altul decât medicul de familie, în care să
se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se
încadrează în categoriile de boli specificate la art.3,1, lit b din Regulamentul de burse;
2. Certificatul medical se vizează la Dispensarul studenţesc.

Acte suplimentare:
• Numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen,
Ţiriac, BRD, ING pentru cei care NU au mai beneficiat de bursă.
Studentii care au beneficiat de bursa in anii anteriori ai aceluiasi ciclu de licenta sau master si
nu si-au schimbat contul bancar nu mai trebuie sa aduca extras de cont.
Pentru studentii cu venit 0 (zero) sau a celor a căror părinți lucrează sau domiciliază în
străinătate, este absolut necesară ANCHETA SOCIALĂ !!!
Pentru studentii cu varsta intre 26 și 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va
calcula tinand cont doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are
in grija, precum copii, sotie etc., in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ACCEPTĂM NUMAI DOSARE COMPLETE!
-

