FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
BURSE SOCIALE
2021/2022
Studenţii integralişti aflaţi pe locurile subvenţionate, care au situaţii sociale
deosebite, pot beneficia de burse socială. Aceste burse se acordă anual. Actele
justificative se vor anexa la o CERERE TIP ce va putea fi descarcată de pe pagina
Facultății de Științe Economice . Se încadrează în categoria Bursă socială studenţii ale
căror venituri lunare nu depăşesc salariul minim pe economie:–1386 lei (IULIE,
AUGUST SI SEPTEMBRIE 2021). Bursa socială se acordă în ordinea crescătoare
a venitului pe membru de familie şi în limita bugetului alocat.

ACTELE NECESARE
A.- Studenții integraliști a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de
începerea anului universitar un venit lunar net mediu per membri de familie
mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
1. Adeverinţă cu salariul net al susţinătorilor legali (părinţi,soţi, tutori), pe ultimele 3 luni :

(IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2021).
- dacă susţinătorii legali sunt ŞOMERI – cupoanele de ajutor şomaj pe lunile
enumerate/declaratie de la notar că au avut venitul zero în lunile enumerate;
2. Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut
venitul zero în lunile enumerate, după caz);
3. Taloane de pensie, indemnizatii ale susţinătorilor legali, pe ultimele 3 luni ;
4. Adeverinţe fiscale – pentru susținătorii legali și student de la Administraţia Financiară ;
5. Adeverinţe pentru susținătorii legali și student –de la Primărie ;
6. Adeverinţe de la frați/surori care sunt elevi sau studenţi (facultăţi de stat) la cursuri de zi, în
care să se specifice dacă beneficiază de bursă și cuantumul acesteia;
7. Cupoanele de alocație de stat de la frați/surori pe pe ultimele 3 luni; (extras de cont pentru cei
care le primesc pe card);
8. Certificatele de naştere (xerox) ale fraţilor și părinților ;
9. Hotărârea de divorţ a părinţilor, în copie (dacă este cazul), (cupoane pensie alimentară);

B. – Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a
dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri
peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.

1. Certificatele de deces ale părinţilor, (copie);
2. Adeverinţe pentru studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial ;
3. Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut
venitul zero în lunile enumerate, după caz);
4. Taloane de pensie (de urmaș) pe ultimele 3 luni;

C.- Studenții bolnavi (conform Regulamentului)
1. Certificate medicale eliberate de medicul specialist și vizate la cabinetul medical al
UPG pentru studenţii care suferă de următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne,
sindromul de malabsorbţie, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări
din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul
HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, sponditilă anchilozantă sau
reumatism articular .

TERMEN DEPUNERE DOSARE : 19 NOIEMBRIE 2021, ora 12.00

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE
REDUCERI TAXĂ STUDII - Sem.I – 2021/2022
Studenţii cu taxa de studiu care au situaţii sociale deosebite, pot beneficia de reducerea taxei de
şcolarizare, semestrial pentru un singur program de studii, Licență sau Masterat.
Se încadrează în această categorie studenţii ale căror venituri lunare nu depăşesc salariul

minim pe economie:–1386 lei (IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2021).

ACTELE NECESARE
A.- Studenții integraliști a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de
începerea anului universitar un venit lunar net mediu per membri de familie
mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
10.Adeverinţă cu salariul net al susţinătorilor legali (părinţi,soţi, tutori), pe ultimele 3 luni :

(IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2021).
- dacă susţinătorii legali sunt ŞOMERI – cupoanele de ajutor şomaj pe lunile
enumerate/declaratie de la notar că au avut venitul zero în lunile enumerate;
11.Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut
venitul zero în lunile enumerate, după caz);
12.Taloane de pensie, indemnizatii ale susţinătorilor legali, pe ultimele 3 luni ;
13.Adeverinţe fiscale – pentru susținătorii legali și student de la Administraţia Financiară ;
14.Adeverinţe pentru susținătorii legali și student –de la Primărie ;
15.Adeverinţe de la frați/surori care sunt elevi sau studenţi (facultăţi de stat) la cursuri de zi, în
care să se specifice dacă beneficiază de bursă și cuantumul acesteia;
16.Cupoanele de alocație de stat de la frați/surori pe pe ultimele 3 luni; (extras de cont pentru cei
care le primesc pe card);
17.Certificatele de naştere (xerox) ale fraţilor și părinților ;
18.Hotărârea de divorţ a părinţilor, în copie (dacă este cazul), (cupoane pensie alimentară);

B. – Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a
dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri
peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
5. Certificatele de deces ale părinţilor, (copie);
6. Adeverinţe pentru studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial ;
7. Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut
venitul zero în lunile enumerate, după caz);
8. Taloane de pensie (de urmaș) pe ultimele 3 luni;
9.

C.- Studenții bolnavi (conform Regulamentului)
2. Certificate medicale eliberate de medicul specialist și vizate la cabinetul medical al
UPG pentru studenţii care suferă de următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne,
sindromul de malabsorbţie, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări
din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul
HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, sponditilă anchilozantă sau
reumatism articular .

TERMEN DEPUNERE DOSARE : 19 NOIEMBRIE 2021, ora 12.00
Studenţii ale căror documente sun prevăzute la punctele B și C, respectiv orfanii de
unul sau ambii părinţi şi studenţii bolnavi, pot fi integralişti sau neintegralişti.

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE
REDUCERI REGIE CĂMIN - Sem.I – 2021/2022
Studenţii cu sau fără taxă de studiu integralişti sau neintegralişti ( cumaximum trei restanțe), orfani de
unul sau ambii părinți (plasament), studenții bolnavi (conform regulamentului) sau a cărăr familie
nu a realizat în cele trei luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net
mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie pot depune
dosare pentru reducerea regiei de cămin.
19.Adeverinţă cu salariul net al susţinătorilor legali (părinţi,soţi, tutori), pe ultimele 3 luni :

(IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2021).
- dacă susţinătorii legali sunt ŞOMERI – cupoanele de ajutor şomaj pe lunile
enumerate/declaratie de la notar că au avut venitul zero în lunile enumerate;
20.Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut
venitul zero în lunile enumerate, după caz);
21.Taloane de pensie, indemnizatii ale susţinătorilor legali, pe ultimele 3 luni ;
22.Adeverinţe fiscale – pentru susținătorii legali și student de la Administraţia Financiară ;
23.Adeverinţe pentru susținătorii legali și student –de la Primărie ;
24.Adeverinţe de la frați/surori care sunt elevi sau studenţi (facultăţi de stat) la cursuri de zi, în
care să se specifice dacă beneficiază de bursă și cuantumul acesteia;
25.Cupoanele de alocație de stat de la frați/surori pe pe ultimele 3 luni; (extras de cont pentru cei
care le primesc pe card);
26.Certificatele de naştere (xerox) ale fraţilor și părinților ;
27.Hotărârea de divorţ a părinţilor, în copie (dacă este cazul), (cupoane pensie alimentară);

B. – Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a
dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri
peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
10.Certificatele de deces ale părinţilor, (copie);
11.Adeverinţe pentru studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial ;
12. Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut
venitul zero în lunile enumerate, după caz);
13.Taloane de pensie (de urmaș) pe ultimele 3 luni;

C.- Studenții bolnavi (conform Regulamentului)

3. Certificate medicale eliberate de medicul specialist și vizate la cabinetul medical al
UPG pentru studenţii care suferă de următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne,
sindromul de malabsorbţie, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări
din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul
HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, sponditilă anchilozantă sau
reumatism articular .

TERMEN DEPUNERE DOSARE : 19 NOIEMBRIE 2021, ora 12.00

