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CALENDAR pentru depunerea dosarelor  

pentru bursă socială semestrul 2, 2019/2020 
 
 

Perioada/ Data Specificare 
din 19 martie până în  

15 aprilie 2019, ora 1500 
Depunerea dosarelor pt. bursă socială online pe 

e-malul facultății 

 
 

Bursele sociale se pot obține de către studenții CU sau FĂRĂ TAXĂ, promovați integraliști 

sau promovați cu minim 20 credite pe semestrul 1, 2019/2020, 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). 

Venitul lunar mediu net pe membru de familie să nu depășească 
salariul de bază minim net pe economie, care este de 1.307 lei net. 

 
 

Comisia de burse pe facultate, 


