DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE
OBȚINERE A BURSELOR SOCIALE ȘI BURSELOR SOCIALE OCAZIONALE
1.În vederea obținerii unei burse sociale, studenții orfani de unul sau de ambii părinți vor depune următoarele
documente:
cererea de acordare a bursei sociale completată de student care va fi inregistrată de secretariatul FSSU (Anexa
nr. 4);
copie a cărții de identitate;
copii ale certificatelor de deces ale parintelui/părinților;
Declarația de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere, de către student (Anexa nr. 5)
documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în
considerare;
b) adeverința de șomaj sau carnet;
c) adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3
luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursă social sau fluturaș de salar
d) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități de
exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
e) Adeverință de venit de la Admistrația Județeană a Finanțelor Publice, din raza căreia își are domiciliul
studentul;
* punctele d) și e) se înlocuiesc cu declarație pe proprie raspundere
2. În vederea obținerii unei burse sociale, studenții proveniți din casele de copii (centrele de plasament) sau
plasament familial vor depune următoarele documente:
cererea de acordare a bursei sociale completata de student care va fi inregistrată de secretariatul FSSU (Anexa
nr. 4);
copie a cărții de identitate;
Declarația de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere, de către student (Anexa nr. 5)
documente justificative privind situația în care se află:
a) adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;
b) copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
a) cupoane sau adeverință pentru alocația de plasament;
b) adeverință de șomaj sau carnet de șomaj copie;
c) adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3
luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursă socială, sau fluturaș de salar
d) adeverință de venit de la Admistrația Județeană a Finanțelor Publice, din raza căreia își are domiciliul studentul
*punctul d) se înlocuiește cu declarație pe proprie răspundere
3. În vederea obținerii unei burse sociale, studenții cazuri medicale vor depune următoarele documente:
cererea de acordare a bursei sociale completată de student care va fi inregistrată de secretariatul FSSU (Anexa
nr. 4);
copie a cărții de identitate;
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 regăsește în lista de la art. 6, alin. (2), lit. b) din
Ordinul 3392/2017.

4.În vederea obținerii unei burse sociale, studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii
pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie vor depune următoarele
documente:
cererea de acordare a bursei sociale care va fi inregistrată de secretariatul FSSU (Anexa nr. 4);
copie a cărții de identitate;
copii ale buletinelor / cărților de identitate ale părinților;
Declarația de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere, de către student (Anexa nr. 5);
Adeverință de venit de la locul de muncă al părinților sau susținătorilor legali care au calitatea de salariați, cu
veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursa social sau
flutaraș de salar
Adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei studentului, certificate de naștere pentru preșcolari;
documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale și ale
părinților acestora, după caz:
a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) în
ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursă socială;
b) adeverință de șomaj sau carnet de șomaj copie;
c) adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3
luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursă social sau fluturaș de salar;
d) declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține nici un fel de venit, în fața unui notar sau
la primăria localității în care își are domiciliul;
e) adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute din activități de
exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc. ;
f) Adeverință de venit de la Admistrația Județeană a Finanțelor Publice, din raza căreia își are domiciliul
studentul.
* punctele d), e) și f) se înlocuiesc cu declarație pe proprie răspundere
5. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studentele vor depune, pe
lângă documentele justificative privind veniturile proprii menționate la punctul 4, următoarele documente:
cererea de acordare a bursei sociale va fi inregistrată de secretariatul FSSU (Anexa nr. 4);
copie a cărții de identitate;
copie a certificatului de naștere al copilului.
6. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studenții ale căror soții au
născut, vor depune, pe lângă documentele justificative privind veniturile proprii și ale soției menționate la punctul
4, următoarele documente:
cererea de acordare a bursei sociale care va fi inregistrată de secretariatul FSSU (Anexa nr. 4);
copie a cărții de identitate al / a soțului / soției;
copie a certificatului de căsătorie;
copie a certificatului de naștere al copilului;
7. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se depun următoarele documente:
cerere care va fi inregistrată de secretariatul FSSU (Anexa nr. 4);
copie a cărții de identitate;
copie a certificatului de căsătorie;
copie a certificatului de deces;
declarația de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere, de către student (Anexa nr. 5);
soția / soțul studentului / studentei va depune la dosar și documente justificative privind veniturile:

a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în
considerare (dacă este cazul);
b) adeverința de șomaj sau carnet de șomaj (dacă este cazul);
c) adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3
luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursă social sau fluturaș de salar;
d) adeverință, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute din activități de
exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;
e) Adeverință de venit de la Admistrația Județeană a Finanțelor Publice, din raza căreia își are domiciliul
studentul.
* punctele d) și e) se înlocuiesc cu declarație pe proprie raspundere
8.În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se precizează
pe cerere că solicitați și acest tip de bursă, odată cu depunerea dosarului de bursă socială.

Studenții Facultății de Științe Socio-Umane sunt invitați să își depună online dosarele pentru acordarea

BURSEI SOCIALE / BURSEI SOCIALE OCAZIONALE

în perioada 30.03.2020 - 30.04.2020,
Extras din: ”Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității
din Oradea”

Bursele sociale
(1) Burse sociale sunt burse pentru susţinerea financiară a studenţilor și sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat și din
taxele de școlarizare în valută, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului, a criteriilor generale
stabilite prin Regulamentul Universității din Oradea de acordare a burselor şi a cerințelor specifice prevăzute de prezenta
metodologie.
(2) Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții proveniți din medii socioeconomice
defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii
programelor de studii universitare la care sunt înscriși.
(3) Sunt eligibili pentru a obține o bursa socială:
1.

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 salariul de bază minim net pe economie;

2.

b) Studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de 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 hematologice (hemofilie, talasemie
etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită
anchilozantă sau reumatism articular, și care nu realizează venituri peste salariul de bază minim net pe economie;

3.

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni ( decembrie 2019, ianuarie 2020 șifebruarie 2020) înainte de
începerea semestrului II un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe
economie.

(4) Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic este cel de promovabilitate (în conformitate cu Regulamentul
ECTS în vigoare).
(5) Bursele sociale se acordă în ordinea crescătoare a venitului lunar net mediu pe membru de familie, în limita fondului repartizat
pentru această categorie.”

Bursele sociale ocazionale :
(1) Studenţii pot beneficia pe bazã de cerere şi documente justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale,
indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursã, şi anume:

o

bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul
sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din
punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea
acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această
categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student o datã pe semestru;

o

bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu
realizează deloc venituri sau venituri mai mici decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru
naştere şi lăuzie, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;

o

bursa pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou- născut, care se acordă o singură dată în cursul anului
universitar pentru fiecare copil născut;

o

bursa pentru ajutor social ocazional în caz de decesse poate acorda pentru decesul unui membru al familiei
studentului/ei. Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului/ei necăsătorit/ă, căsătorit/ă
cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul
anului universitar/deces.

(1) Pentru verificarea încadrării în condițiile de acordare a burselor sociale ocazionale se iau în considerare veniturile prevăzute la
art. 14″.

În conformitate cu articolul 9.1. din „Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din
Universitatea din Oradea” “aceasta categorie de bursa se poate acorda aceluiasi student o singura data pe semestru; un student
poate beneficia concomitent de bursa sociala si bursa pentru ajutor social ocazional, pentru imbracaminte si incaltaminte, cu
respectarea criteriilor de acordare, iar dosarul va cuprinde aceleasi documente ca si dosarul pentru bursa sociala ȘI VA AVEA
ACELAȘI TERMEN DE PREDARE”.

