BURSE

DE

AJUTOR SOCIAL

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:
1. Adeverinţe de salariat, cu venitul net pe ultimele 3 luni (NOIEMBRIE 2016,
DECEMBRIE 2016, IANUARIE 2017) sau cupoane de pensie/ şomaj/ ajutor de
şomaj/alocaţie copii, pe ultimele 3 luni (NOIEMBRIE 2016, DECEMBRIE 2016,
IANUARIE 2017).
2. În cazul în care unul dintre părinţi nu lucrează (casnic) aduce declaraţie dată în
faţa notarului,. În declaraţie să se specifice că părintele nu a avut venituri în
lunile sus menţionate.
3. Copie a certificatului de deces al părintelui decedat (dacă este cazul). Pentru
studenţii orfani de ambii părinţi sunt suficiente copiile după certificatele de
deces pentru întocmirea dosarului.
4. Adeverinţe de la şcoala generală/ liceu/ facultate / pentru fraţi. Cupoanele de
alocaţie pentru fraţi sau extras bancar pentru cei care primesc alocaţia într-un
cont.
5. În cazul în care fraţii sunt preşcolari, aduceţi o copie a certificatului de naştere.
6. Copie după cartea de identitate a ambilor părinţi şi a studentului.
7. Pentru studenţii din mediul rural - Adeverinţă de la primărie în care să se
specifice veniturile realizate din agricultură. În cazul în care primăria nu are în
evidenţă veniturile din agricultură, se aduce adeverinţă de venit de la APIA
8. Adeverinţă de la administraţia financiară pentru toţi membri majori (inclusiv
studentul), din care să rezulte veniturile realizate/ sau nu, în urma altor
activităţi decât salariile, pentru anul 2016 (obligatoriu).
ANUNŢ IMPORTANT
În cazul în care venitul lunar pe membru este zero este necesară anchetă socială
eliberată de primărie.

SALARIUL NET MINIM PE ECONOMIE: 1065 LEI.

BURSE

MEDICALE

Se acordă pentru următoarele boli:
 TBC
 diabet
 boli maligne
 sindromuri de malabsorbţie grave
 insuficienţă renală cronică
 astm bronşic
 epilepsie
 cardiopatii congenitale
 hepatită cronică
 glaucom
 miopie gravă
 boli imunologice
 cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA
 spondilită anchilozantă sau reumatism articular

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:
1. Adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist şi vizată de
dispensarul studenţesc al USAMV Cluj-Napoca.

ATENŢIE!!!

ÎN

CONŢINUTUL

ADEVERINŢEI

MEDICALE SE VA PRECIZA CĂ A FOST ELIBERATĂ
PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL .

