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CALENDAR pentru depunerea dosarelor  

pentru bursă socială, semestrul 2, 2017/2018 
 

Perioada/ Data Specificare 
din 13 martie până în  

27 martie 2018, ora 1200 
Depunerea dosarelor de bursă socială la 
secretariatul facultății 

în 28 martie 2018, ora 1000 Comisia de burse pe facultate stabilește lista cu 
studenții care beneficiază de burse sociale și de 
merit 

în 28 martie 2018, ora 1200 Afișarea listelor cu studenții care beneficiază de 
burse sociale, de merit la avizier și pe site-ul 

facultății 
din 28 martie 2018, ora 1200, până în 

29 martie 2018, ora 1000 
Depunerea contestațiilor 

în 29 martie 2018, de la ora 1000 

până la ora 14,00  
Rezolvarea contestațiilor de către comisia de 

burse pe facultate  
în 29 martie 2018, ora 14,00 Afișarea listelor finale cu beneficiarii de burse 

sociale, de merit la avizier și pe site-ul facultății 
 

 

Fondul de burse acordat facultății: 

Suma alocată Burse performanță 

(10%) 

Burse de merit 

(60%) 

Burse sociale  

(30%) 

63.459 lei 6.345,90 lei 38.075,40 lei 19.037,70 lei 

 

 

Cuantumul burselor: 

Nr. 

crt. 

Categorie bursă Cuantumul bursei 

(lei/lună) 

1.  Bursă de performanță 1500 lei 

2.  Burse de merit 800 lei 

3.  Burse sociale 600 lei 

 
1. BURSELE DE PERFORMANŢĂ au fost acordate la începutul semestrului I, pe tot anul universitar 

2017/2018, așadar nu se revizuiesc după semestrul I, 2017/2018. 
 

2. BURSELE DE MERIT se acordă studenţilor exclusiv pentru rezultatele obţinute la învăţătură, media 
minimă care permite obţinerea bursei de merit este de 9,00. Comisia de acordare a burselor pe 
facultate poate stabili, anual, alt barem al mediei minime de acordare al bursei de merit cu condiţia 

ca aceasta să nu fie mai mică de 8,00. Bursele de merit se atribuie atât studenţilor bugetari, cât şi 
studenţilor cu taxă, în ordinea descrescătoare a mediei ponderate din semestrul I, 2017/2018. Media 
ponderată (X) reprezintă raportul sumei produselor dintre notele obţinute la fiecare examen în parte 
x numărul de credite aferente acestor discipline şi suma creditelor aferente, calculată după formula: 
X= (N1xC1) ... + (Nn x Cn) / (C1...+Cn), în care: N1 ... Nn sunt notele obţinute după sesiunea de 
examene din februarie 2018 la disciplinele din semestrul 1, 2017/2018, cu excepţia notelor de la 
disciplinele facultative, iar C1 ... Cn este numărul de credite transferabile aferente disciplinelor din 

semestrul I, 2017/2018. 
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3. BURSELE SOCIALE 

 

Bursele sociale se pot obține de către studenții INTEGRALIŞTI, CU SAU FĂRĂ TAXĂ, care se 

încadrează la punctul a) sau b) sau c): 

a) studenţii orfani de unul sau ambii părinți și cei care provin din casele de copii sau de 

plasament familial, care nu realizează venituri peste plafonul de acordare a bursei sociale; 

b) studenţi cu boli cronice grave: TBC, care se află în evidența unităților medicale, diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, 

boli rare, boli hematologice, fibroză chistică, sunt infectaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de 

SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut și orice alte boli cronice pe care 

senatele universitare le pot lua în considerare; 

c) studenți ai căror familie nu realizează, pe ultimele 3 luni, un VENIT LUNAR MEDIU NET pe 

membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie. 

(Determinarea venitului lunar mediu net al studentului se realizează, până la împlinirea 

vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și al copiilor aflați în grija lor, 

respectiv al membrilor familiei aflați în grija studentului: soție, copii dacă este cazul; 

Pentru studenții cu vârsta de 26 și 35 de ani, venitul 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.); 

➢ Bursele sociale se acordă pe durata studiilor doar până la împlinirea 

vârstei de 35 de ani! 
➢ Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă 

categorie de bursă (de merit sau de performanță). 
Studenţii care îndeplinesc condițiile vor depune la secretariat, după caz, următoarele acte: 

➢ copie după actul de identitate (C.I.) şi copie după certificatul de naştere al studentului care 

solicită bursa socială; 

➢ copie după actul de identitate (C.I.) și certificatul de căsătorie al părinților celui care solicită 

bursa socială; 

➢ adeverinţă de salariu NET pe lunile noiembrie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018 (părinţi 

sau soţ/soţie); 

➢ cupon de pensie pe lunile noiembrie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018 (părinţi sau 

soţ/soţie); 

➢ cupon de pensie de urmaş pe lunile noiembrie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018; 

➢ declaraţie notarială pentru părinte/ părinţi fără venituri; 

➢ copie sentinţă de divorţ (student întreţinut de un singur părinte) şi cupon de pensie 

alimentară; 

➢ copie după certificat de deces părinte/ părinţi; 

➢ adeverinţă pentru fraţi/ surori care sunt elevi sau studenţi;  

➢ copie după certificatul de naştere al fraţilor/surorilor preşcolari; 

➢ adeverinţă de la casele de copii sau plasament familial; 

➢ adeverinţă de la ANAF (Administraţia finanţelor publice) sau declaraţie notarială (studenţii 

beneficiază de reduceri sau scutiri de taxe notariale), din care să rezulte că studentul cât şi 

ceilalţi membrii ai familiei studentului nu realizează alte venituri impozabile; 

➢ Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau 

domiciliază în străinătate. 

➢ Certificat medical să fie eliberat de către un medic de specialitate, vizată şi de cabinetul 

medical USAMVBT doar pt. studenţii cu boli cronice, ce au fost enumerate la punctul b) 

 

Venitul lunar mediu net pe membru de familie să nu depășească 

salariul de bază minim net pe economie, care este de 1.162 lei net. 
 

Perioada pentru depunerea actelor la secretariat: 

13 martie -  27 martie 2018, ora 1200 

 

Programul de depunere a actelor: zilnic între orele 9-1200. 

 

 

Comisia de burse pe facultate, 
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