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FACULTATEA DE GEOLOGIE ȘI GEOFIZICĂ 
 

BURSE 2018-2019 
 

BURSELE DE MERIT I SI II SE ACORDĂ STUDENȚILOR INTEGRALIȘTI, PE 

DURATA INTREGULUI AN UNIVERSITAR, IN FUNCTIE DE FONDUL ALOCAT PE ANUL 

UNIV.2018-2019, ASTFEL: 

- BURSE DE MERIT I  - se acordă studenților începând cu anul I (licență și master în funcție 

de media de la admitere) și pt. anii II, III, IV (media din anul anterior). Mediile vor fi hotarâte 

de comisia de acordare a burselor în funcție de fondul repartizat 

 

- BURSE DE MERIT II  - se acordă studenților începând cu anul II de studii, în funcție de 

media obținută în anul anterior la facultate și fondul repartizat 

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă studenților care au obținut numărul minim de 

credite necesare promovării anului universitar și care se încadrează sub venitul  minim net pe economie 

/persoană* sau în situațiile afișate mai jos  

 

 BURSELE DE AJUTOR OCAZIONAL se acordă și restanțierilor, de 1 sau 2 ori pe an (în 

funcție de fondul de burse repartizat) 
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BENEFICIARII BURSELOR SOCIALE: 
 

1. Orfanii de ambii părinți 

2. Studenții proveniți de la casele de copii sau plasament familial 

3. Studenții care solicită burse medicale 

4. Studenții proveniți din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt 

mai mici decât cuantumul minim net pe economie* (anexele 1 și  2) 

Pentru studenții cu vârste până în 26 de ani se iau în calcul veniturile părinților și ale copiilor 

aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului (soție, copii, dacă este cazul) 

Pentru studenții cu vârste între 26 și 35 de ani venitul lunar mediu se va calcula ținând cont de 

veniturile personale și de venitul persoanelor pe care le au în grijă. 

În cazul în care părinții studentului sub 26 de ani lucrează sau domiciliază în străinătate este 

obligatorie prezentarea concluziilor unei anchete sociale. 

Pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile comisia va solicita raport de anchetă socială 

(exemplu: venit 0). 

STUDENŢII  CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎNTR-UNA DIN CELE 4 SITUAŢII VOR DEPUNE LA 

SECRETARIAT ACTELE in vederea obținerii bursei sociale sau ocazionale, IN PERIOADA                      

10-26 OCTOMBRIE 2018, conform calendarului de BURSE. 

 

*) Salariul minim brut: 1.900 lei, salariul minim net 1.162 lei   
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ACTE NECESARE ACORDĂRII BURSELOR SOCIALE: 
 

1. ACTE NECESARE PT. STUDENȚII ORFANI DE AMBII PĂRINȚI 
- Anexa 1– cerere tip – eliberată și verificată împreună cu  Secretariatul 
- Copie CI 
- Copii ale certificatelor de deces ale părinților  
- Anexa 2 - eliberată de Secretariat (Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să 

reiasă că nu nu mai are și alte venituri decât cele declarate) 
 

2. ACTE NECESARE PT.STUDENȚII PROVENIȚI DIN CASELE DE COPII SAU PLASAMENT 
FAMILIAL 

- Anexa 1 – cerere tip – eliberată și verificată împreună cu  Secretariatul 
- Copie CI 
- Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine din centru de plasament  sau Copie a 

hotărârii judecătorești din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial 
- Cupoane sau adeverință pentru alocația de plasament; adeverință de șomaj (după caz) sau 

venit net (după caz); 
- Anexa 2 - eliberată de Secretariat (Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să 

reiasă  că nu mai are și alte venituri decât cele declarate) 
 

3. STUDENȚII CARE SOLICITĂ BURSE MEDICALE 
- Anexa 1 – cerere tip – eliberată și verificată împreună cu  Secretariatul 
- Copie CI 
- Certificat medical eliberat de un medic specialist pentru una din bolile: TBC, diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, 
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, 
boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hametologice (hemofilie, talasemie), surditate, 
fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau  bolnavi de SIDA,  cei cu handicap locomotor, 
spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul 
UB le va lua în considerare.  
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- Anexa 2 - eliberată de Secretariat (Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să 
reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate) 

 
4. STUDENȚII PROVENIȚI DIN FAMILII ALE CĂROR VENITURI LUNARE NETE MEDII 

PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT MAI MICI DECÂT CUANTUMUL MINIM NET PE 
ECONOMIE*, după caz: 

- Anexa 1 – cerere tip – eliberată și verificată împreună cu  Secretariatul 
- Copie CI 
- Copii ale certificatelor de naștere, copii ale CI pentru ceilalți membri ai familiei, aflați în 

întreținerea părinților 
- Adeverințe de elevi/studenți pt.membrii familiei care urmează o formă de învățământ 
- Copie după certificatul de deces al unui părinte (după caz) + cupon de pensie urmaș 
- Adeverințe de salariu și/sau cupoane de pensie ale părinților pe ultimele 3 luni (iulie, august, 

septembrie 2018) sau adeverință de șomaj  (unde este cazul) 
- Adeverințe de la Primărie/Administrația Financiară care să ateste că nu obțin venituri (pt. cei 

care declară venit  0 lei) 
- Raport de anchetă socială (pentru situația de venit 0 lei sau în cazul în care părinții 

studentului sub 26 de ani lucrează sau domiciliază în străinătate) 
- Declarație pe propria răspundere a fiecărui părinte care nu obține venituri,  dată la Notar sau 

la Primăria localității 
- Copie a hotărârii de divorț a părinților  (dacă studentul este încredințat unui părinte).  
- Anexa 2 - eliberată de Secretariat (Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să 

reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate) 
 

Comisie acordare burse: 
Prodecan 
Secretar șef facultate 
Student membru Senat 
Student membru Consiliu 

08.10.2018 


