ANUNȚ
BURSE 2018 - 2019
În anul universitar 2018-2019, conform Deciziei 1/2018 a Comisiei de acordare a
burselor la nivel de Universitate, procedura de solicitare a burselor este următoarea.

Pentru burse de merit (I şi II) – cu modificări faţă de procedura anunţată
iniţial.
- Pe data de 30.10.2018 vor fi afişate liste cu studenţii facultăţii eligibili pentru
aceste categorii de burse, indiferent dacă au depus cerere pentru bursă de merit
sau nu. Listele vor fi alcătuite conform Metodologiei de acordare a burselor în
FMI, pe baza mediei generale a anului anterior / mediei de admitere.
- Potenţialii beneficiari trebuie să depună personal la Secretariat în perioada
31.10.2018-06.11.2018, în timpul programului cu publicul, Declaraţia de
acceptare a bursei de merit. Studenţii care au depus deja Cererea de acordare
a bursei de merit în perioada 08.10.2018-12.10.2018 (începând cu data de
15.10.2018 nu se mai depune această cerere) nu mai trebuie să depună declaraţia,
în cazul în care figurează pe lista de studenţi eligibili.
- Studenții care nu depun niciunul dintre documente (declaraţie/cerere) nu vor
beneficia de bursă, indiferent de situația lor școlară.

Pentru burse de performanţă, speciale sau sociale – se aplică procedura
anunţată iniţial.
Cererile pentru acordarea burselor de performanţă, speciale sau sociale pentru anul
universitar 2018-2019 se depun la Secretariat în perioada 08.10.2018 – 26.10.2018,
în timpul programului cu publicul.

Pentru bursele de performanţă şi speciale
Pentru bursele de performanţă şi speciale se completează cererea-tip (conform
Anexei 3), vizată de către secretariatul facultății. Condiția necesară pentru a primi
aceste tipuri de burse este ca studentul să-și fi îndeplinit integral activitățile
prevăzute în planul de învățământ.

Detalii referitoare la bursele sociale
Studenții care doresc să beneficieze de bursă socială trebuie să depună cerere–tip
(cererile-tip se pot lua de la secretariat sau de pe site-ul facultății și se depun
personal). Condiția necesară pentru a primi o bursă socială este ca studentul să-și fi
îndeplinit condiția de promovare a anului universitar. Studenții care nu depun
cererea-tip nu vor beneficia de burse, indiferent de situația lor socială.

Beneficiarii burselor sociale sunt:
a) 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;
b) Studenții bolnavi, care se încadrează în art. 37, lit. b, din Metodologia pentru
acordare a burselor a Universităţii din Bucureşti;
c) Studenții a căror familie nu a realizat în cele trei luni înainte de începerea
anului universitar un venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât
salariul de bază minim net pe economie.

Dosarul pentru bursă socială
Dosarul pentru bursă socială trebuie să cuprindă următoarele documente:
- cerere–tip (conform Anexei 1), vizată de către secretariatul facultății;
- declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai
are și alte venituri decât cele declarate (conform Anexei 2)

- copie B.I/C.I;
- copie B.I/C.I ale părinților;
- copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/cărților de identitate (dacă
este cazul), ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;
- adeverințe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă
de învățământ;
- declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la
primăria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în
întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nici nu obțin
venituri proprii;
- adeverința privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu
probleme medicale;
- documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale și ale părinților acestora, după caz:
1. Cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerație;
2. Adeverințe de șomaj;
3. Adeverință de venit net pentru lunile iulie, august, septembrie;
- declarație pe proprie răspundere dată de fiecare părinte care nu obține nicun
fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității unde își are domiciliul;
- copia certificatului de deces în cazul în care studentul este orfan de un părinte,
se completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș
pentru student și frații acestuia;
- copia hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, se
completează cu adeverință/cupoane privind cuantumul indemnizației de
întreținere pentru student și frații acestuia;

- adeverința de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete
obținute din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și
ale membrilor familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;
- documente justificative de la administrația financiară privind veniturile nete
obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociații familiale, societăți comerciale, etc.);
- certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care
să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă
studentul și care se încadrează în prevederile art. 37, lit. b a Metodologiei
Universităţii din Bucureşti (acest document este necesar doar pentru cazurile
medicale).
* Notă : Salariul minim brut pe economie este 1900 lei și salariul minim net este 1162 lei.

