
 

 

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE 

 

 BURSE  SOCIALE  

 2020/2021  
 

Studenţii integralişti aflaţi pe locurile subvenţionate, care au situaţii sociale 

deosebite, pot beneficia de burse sociale. Aceste burse se acordă anual. Actele 

justificative se vor anexa la o CERERE TIP ce va putea fi descărcată de pe pagina 

Facultății de Litere și Științe (Anexa 2). Se încadrează în categoria Bursă socială 

studenții ale căror venituri lunare nu depășesc salariul minim pe economie: 1346 lei 

(IULIE, AUGUST ȘI SEPTEMBRIE 2020). Bursa socială  se acordă în ordinea 

crescătoare a venitului pe membru de familie şi în limita bugetului alocat.  

 

ACTELE NECESARE  

A. Studenții integraliști a căror familie nu a realizat în cele  3 luni înainte 

de începerea anului universitar un venit lunar net mediu per membru de 

familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie. 

 
1. Adeverință cu salariul net al susținătorilor legali (părinți, soți, tutori), pe ultimele 3 luni : 

(IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2020). 

- dacă susținătorii legali sunt ŞOMERI – cupoanele de ajutor şomaj pe lunile 

enumerate/declarație de la notar că au avut venitul zero în lunile enumerate; 

2. Adeverință cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut 

venitul zero în lunile enumerate, după caz); 

3. Taloane de pensie, indemnizații ale susținătorilor legali, pe ultimele 3 luni ;        

4. Adeverințe fiscale – pentru susținătorii legali și student de la Administrația Financiară;  

5. Adeverințe pentru susținătorii legali și student –de la Primărie ; 

6. Adeverințe de la frați/surori care sunt elevi sau studenți (facultăți de stat) la cursuri de zi, în 

care să se specifice dacă beneficiază de bursă și cuantumul acesteia; 

7. Cupoanele de alocație de stat de la frați/surori pe ultimele 3 luni; (extras de cont pentru cei 

care le primesc pe card); 

8. Certificatele de naștere (xerox) ale fraților și părinților ; 

9. Hotărârea de divorț a părinților, în copie (dacă este cazul), (cupoane pensie alimentară); 

 

 

 

 



B. 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. 

 
1. Certificatele de deces ale părinților, (copie); 

2. Adeverințe pentru studenții care provin din casele de copii sau plasament familial ;  

3. Adeverință cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut 

venitul zero în lunile enumerate, după caz); 

4. Taloane de pensie (de urmaș) pe ultimele 3 luni; 

 

C. Studenții bolnavi (conform Regulamentului) 
 

1. Certificate medicale eliberate de medicul specialist și vizate la cabinetul medical al 

UPG pentru studenții care suferă de următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, 

sindromul de malabsorbţie, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări 

din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul 

HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, sponditilă anchilozantă sau 

reumatism articular. 

 

 

TERMEN DEPUNERE DOSARE:   20 NOIEMBRIE 2020,  ora 12.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE 
 

 REDUCERI TAXĂ STUDII  - Sem.I – 2020/2021  
 

 

Studenţii cu taxa de studiu care au situaţii sociale deosebite, pot beneficia de reducerea taxei de 

şcolarizare, semestrial pentru un singur program de studii, Licență sau Masterat. 

 Se încadrează în această categorie studenţii ale căror venituri lunare nu depăşesc salariul 

minim pe economie: 1346 lei (IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2020). 

 

ACTELE NECESARE  

 

A.Studenții integraliști a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de 

începerea anului universitar un venit lunar net mediu per membri de familie 

mai mare decât salariul de bază minim net pe economie. 

 
1. Adeverinţă cu salariul net al susţinătorilor legali (părinţi, soţi, tutori), pe ultimele 3 luni : 

(IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2020). 

- dacă susţinătorii legali sunt ŞOMERI – cupoanele de ajutor şomaj pe lunile 

enumerate/declarație de la notar că au avut venitul zero în lunile enumerate; 

2. Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut 

venitul zero în lunile enumerate, după caz); 

3. Taloane de pensie, indemnizații  ale susținătorilor legali, pe ultimele 3 luni ;        

4. Adeverinţe fiscale – pentru susținătorii legali și student de la Administraţia Financiară ;  

5. Adeverinţe pentru susținătorii legali și student –de la Primărie ; 

6. Adeverinţe de la frați/surori care sunt elevi sau studenţi (facultăţi de stat) la cursuri de zi, în 

care să se specifice dacă beneficiază de bursă și cuantumul acesteia; 

7. Cupoanele de alocație de stat de la frați/surori pe ultimele 3 luni; (extras de cont pentru cei 

care le primesc pe card); 

8. Certificatele de naştere (xerox) ale fraţilor și părinților ; 

9. Hotărârea de divorţ a părinţilor, în copie (dacă este cazul), (cupoane pensie alimentară); 

 

 

 

 

 

 

 



B. – 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. 

 
1. Certificatele de deces ale părinţilor, (copie); 

2. Adeverinţe pentru studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial ;  

3. Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut 

venitul zero în lunile enumerate, după caz); 

4. Taloane de pensie (de urmaș) pe ultimele 3 luni; 

 

C.- Studenții bolnavi (conform Regulamentului) 
 

 

1. Certificate medicale eliberate de medicul specialist și vizate la cabinetul medical al 

UPG pentru studenţii care suferă de următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, 

sindromul de malabsorbţie, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări 

din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul 

HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, sponditilă anchilozantă sau 

reumatism articular . 

 

TERMEN DEPUNERE DOSARE :   20 NOIEMBRIE 2020,  ora 12.00 
 

Studenţii ale căror documente sunt prevăzute la punctele B și C, respectiv orfanii de 
unul sau ambii părinţi şi studenţii bolnavi,  pot fi  integralişti  sau  neintegralişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE 
 

 REDUCERI REGIE CĂMIN  - Sem.I – 2020/2021  
 

 

Studenţii cu sau fără taxă de studiu integralişti  sau  neintegralişti (cu maximum trei restanțe), 

orfani de unul sau ambii părinți (plasament), studenții bolnavi (conform regulamentului) sau a căror 

familie nu a realizat în cele trei luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit 

lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie pot 

depune dosare pentru reducerea regiei de cămin. 

 
1. Adeverinţă cu salariul net al susţinătorilor legali (părinţi,soţi, tutori), pe ultimele 3 luni : 

(IULIE, AUGUST SI SEPTEMBRIE 2020). 

- dacă susţinătorii legali sunt ŞOMERI – cupoanele de ajutor şomaj pe lunile 

enumerate/declaratie de la notar că au avut venitul zero în lunile enumerate; 

2. Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut 

venitul zero în lunile enumerate, după caz); 

3. Taloane de pensie, indemnizatii  ale susţinătorilor legali, pe ultimele 3 luni ;        

4. Adeverinţe fiscale – pentru susținătorii legali și student de la Administraţia Financiară ;  

5. Adeverinţe pentru susținătorii legali și student –de la Primărie ; 

6. Adeverinţe de la frați/surori care sunt elevi sau studenţi (facultăţi de stat) la cursuri de zi, în 

care să se specifice dacă beneficiază de bursă și cuantumul acesteia; 

7. Cupoanele de alocație de stat de la frați/surori pe ultimele 3 luni; (extras de cont pentru cei 

care le primesc pe card); 

8. Certificatele de naştere (xerox) ale fraţilor și părinților ; 

9. Hotărârea de divorţ a părinţilor, în copie (dacă este cazul), (cupoane pensie alimentară); 

 

 

B. – 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. 

 
1. Certificatele de deces ale părinţilor, (copie); 

2. Adeverinţe pentru studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial ;  

3. Adeverinţă cu salariul net al studentului, pe ultimele 3 luni (declarație de la notar că au avut 

venitul zero în lunile enumerate, după caz); 

4. Taloane de pensie (de urmaș) pe ultimele 3 luni; 

 

 

 

 

 

 



C. Studenții bolnavi (conform Regulamentului) 
 

1. Certificate medicale eliberate de medicul specialist și vizate la cabinetul medical al 

UPG pentru studenţii care suferă de următoarele boli: TBC, diabet, boli maligne, 

sindromul de malabsorbţie, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări 

din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul 

HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, sponditilă anchilozantă sau 

reumatism articular . 

 

 

TERMEN DEPUNERE DOSARE:   20 NOIEMBRIE 2020,  ora 12.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE 

BURSE DE PERFORMANȚĂ 

SEM I, 2020-2021 

 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU DOSAR:  

1. cerere tip, conform Anexei 2; 

2. curriculum vitae; 

3. lucrările ştiinţifice ale candidatului sau copii simple după documentele care atestă 

rezultatele obţinute la manifestările ştiinţifice la care a participat; 

4. copie simplă după documentele care atestă activitatea de inovație și brevete; 

5. situaţia şcolară din anul precedent celui în care se solicită bursa de performanţă sub 

semnătura decanului facultăţii cu specificarea scopului pentru care se eliberează 

aceasta(completarea dosarului pentru bursa de performanţă); 

6. recomandarea unui cadru didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea de 

cercetare științifică. 

 
 

TERMEN DEPUNERE DOSARE:   20 NOIEMBRIE 2020,  ora 12.00 
 

 

 

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE 

BURSE SPECIALE 

SEM I, 2020-2021 

 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU DOSAR:  

1. cerere tip, conform Anexei 2; 

2. curriculum vitae; 

3. copii simple după documentele care atestă rezultatele obţinute la competițiile cultural-

artistice, sportive la care a participat; 

4. copie simplă după documentele care calitatea de coordonator, membru sau participant la 

proiectele și evenimentele organizate de UPG; 

5. situaţia şcolară din anul precedent celui în care se solicită bursa specială sub semnătura 

decanului facultăţii cu specificarea scopului pentru care se eliberează aceasta (completarea 

dosarului pentru bursa specială); 

6. recomandarea unui cadru didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitățile cultural-

artistice, sportive, extracurriculare și de voluntariat. 

 

 

TERMEN DEPUNERE DOSARE:   20 NOIEMBRIE 2020,  ora 12.00 
 


