UNIVERSITATEA DE V EST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Nr. înregistarare INFOCENTRU FEAA pentru dosar bursă socială __________________

CERERE ACORDARE BURSĂ SOCIALĂ

Subsemnatul (a) ____________________________ , student/ă a Facultății de Economie și de
Administrare a Afacerilor, anul____ licența/master, specializarea_________________, prin
prezenta vă rog a-mi aproba depunerea dosarului de bursă socială pentru semestrul 1, an
universitar 2018/2019.
Dosarul conţine documentele din Anexa 1.
Vă mulţumesc!

Timişoara, ……./……/2018

Semnătura _____________

Telefon mobil _____________

Rezoluţie secretariat FEAA
(se completează de catre secretara de specializare)
Nr.credite

__________________

Media

_____________

Semnătura (secretară specializare) __________________

Telefon: 0256-5
Str. J. H. P es tal ozzi, nr. 16, 300115, T im iş oara, Ro mân ia
T el: +40- (0)256-592.506
E mail: feaa.s ec reta ri at@e -u vt.ro
www.feaa. uvt.ro

UNIVERSITATEA DE V EST DIN TIMIȘOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

ANEXA 1_FEAA
VERIFICARE CONFORMITATE DOSAR BURSE SOCIALE
Semestrul 1, an universitar 2018/2019

Nr.
Crt.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Documente necesare

Există
Da

Lipsă
Nu

Cerere tip completată de către student;
l. Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului;
2. Copie după buletinul/cartea de identitate a părinţilor;
Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele trei luni, realizat de
persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, sot, soţie, studentul(a) dacă
lucrează si venitul agricol;
Talonul de plată a ajutorului de somaj , ajutorului de integrare profesionale sau
alte forme de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;
Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social in condiţiile Legii pensiilor
şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei
luni;
Declaraţia pe proprie raspundere, pentru fiecare părinte, că nu realizează
alte venituri suplimentare faţă de documentele financiare depuse la dosar
Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale (ANAF) din care să
rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii,
sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege,
eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora;
Documente doveditoare pentru cazuri grave de boala (TBC, Diabet, Boli
maligne,SIDA, induficenta renala cronica, astm bronsic, sindromuri de
malabsorbtie grave, epilepsie, cardipatii congenitale, hepatita cronica,
glaucom, boli imunologice etc)
Copii ale certificatelor de naștere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor,
dacă este cazul;;
Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/ sorei, dacă este cazul;
Copii după certificatele de deces ale părinţilor pentru studenţii orfani;
Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un
părinte;
Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi
fraţii acestuia;

13.

Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;
Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student
şi fraţii acestuia;

14.

1. Adeverinţă că studentul provine dintr-o Casă de copii în care să fie precizat
cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile luate în considerare (dacă este
cazul);
2. Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în
plasament familial;
3. Adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament
Notă:1.Rubricile Da; Nu; Nu e cazul - se vor completa de către student cu X, după caz.
2. Nu se acceptă dosarele incomplete.
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Nu e cazul

