UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” Cluj-Napoca
FACULTATEA DE FIZICĂ

ANUNŢ IMPORTANT
Pentru studenţii care doresc să-şi depună actele pentru acordarea bursei
sociale în semestrul II al anului universitar 2019-2020

I. Cazuri sociale
Actele doveditoare cu venitul net

pe lunile: noiembrie,

decembrie 2019, ianuarie 2020
În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care provin
din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt
mai mici decât cuantumul venitului minim net pe economie vor depune
următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
4) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă
este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o
formă de învăţământ;
6) declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată
la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori
ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu
urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
7) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme
medicale;
8) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net, etc.;
9) declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru al familiei care nu
obţine nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi
are domiciliul;
10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un
părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
11) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se
completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare,
pentru student şi fraţii acestuia;

12) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu:
chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi
de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri,
etc., conform prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal);
13) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi
familia sa nu mai are şi alte venituri (a se vedea Anexa nr.8).

II. Cazuri medicale
În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care
solicită bursă medicală vor depune următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 5, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de
specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul
diagnosticului). În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod
obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate.

În criteriul medical se încadrează bolile publicate de către Ministerul
Sănătăţii (H.G. 558/1998,M.Of. 347/14.09.1998).

Cererile însoţite de actele doveditoare vor fi depuse la
secretariat în perioada 24. 02. 2020 –13. 03. 2020
Între orele 9-12
Venitul net pe membru de familie să nu depăşească,

salariul net 1290 RON.
Informaţii suplimentare:
http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse.html

DECANATUL,

