Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe

În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Științe
Conform graficului de analiză, aprobare și acordare a burselor pe semestrul I al anului universitar
2021-2022, dosarele pentru:


bursele de excelență (științifică, sportivă și cultural artisitică) vor fi depuse în format
fizic în perioada 4.10.2021 - 20.10.2021, zilnic de la 9,00-15,00 la secretariatul
decanatului Facultății de Științe, la doamna secretară Ana Maria Tofan.



bursele sociale (doar studenţii integralişti, bugetari inclusiv după sesiunea de restanţe) vor
fi depuse în format fizic în perioada 4.10.2021 - 15.10.2021, zilnic de la 9,00-15,00 la
secretariatul decanatului Facultății de Științe, la doamna secretară Ana Maria Tofan. Vor
fi primite numai dosarele complete conforme prevederilor Regulamentului privind acordarea
burselor și altor forme de sprijin material pentru studenții ULBS.

În anul universitar 2021-2022 bursele studenților Facultății de Științe vor fi virate prin
Banca BRD, atât pentru studenții ciclului de licență cât și master.

Documentația necesară pentru obținerea unei burse sociale:
1) cerere tip, conform Anexei 1, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/cărţii de identitate;
3) pentru studenţii orfani de unul sau ambii părinţi și care nu realizează venituri peste plafonul
stabilit pentru acordarea bursei sociale (1402 RON/membru de familie pentru lunile iunie, iulie
şi august 2021):
-

copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru
lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2021)

-

pentru calcularea venitului se mai aduc actele de la punctul I.

4) pentru studenţii care provin din centre de plasament familial:
-

adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;

5) pentru studenţii care se afla în plasament familial și care nu realizează venituri peste
plafonul stabilit pentru acordarea bursei sociale (1402 RON/membru de familie pentru
lunile iunie, iulie, august 2021)
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-

copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial

-

pentru calcularea venitului se mai aduc actele de la punctul I.

6) pentru studenţii bolnavi:
certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al
studentului. În certificatul medical se prezintă evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de
care suferă studentul și care se încadrează în prevederile Art. 25, lit b (Regulamentul privind
acordarea burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți)

I. În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3
luni înainte de începerea semestrului (lunile iunie, iulie, august 2021), an universitar curent, un
venit lunar net mediu/membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie
în vigoare la începutul anului universitar/semestrului (1402 RON/membru de familie pentru
lunile iunie, iulie, august 2021), vor depune la secretariatul facultăţii un dosar care va cuprinde
următoarele documente:
-

copii ale buletinelor/cărţilor de identitate ale părinţilor;

- copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul),
ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
- adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de
învăţământ, din care să rezulte că nu beneficiază de burse sau de alte forme de sprijin
material;
- declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria
localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care
nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
-

adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori;

- documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale,
societăţi comerciale);
- declaraţie pe propria răspundere dată de părintele care nu obţine nici un fel de venit, în
faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
- copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se
completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi
fraţii acestuia;
- copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu
adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;

Str. Ion Raţiu, Nr. 5-7
550012 Sibiu, România
stiinte.ulbsibiu.ro

Tel.: +40 269 21.66.42
Fax: +40 269 21.66.17
E-mail: stiinte@ulbsibiu.ro

Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe

adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile nete
obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei:
terenuri agricole, păduri, chirii, etc.
pentru studenţii căsătoriţi în care nici unul dintre soţi nu are venituri, venitul lunar net
mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare nete medii ale celor 2 familii din care
provin cei 2 studenţi (dacă e cazul);
pentru studenţii căsătoriţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul
lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care
realizează venituri şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care
nu realizează venituri (dacă e cazul);
pentru studenţii căsătoriţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar mediu se
calculează ca medie între veniturile celor 2 soţi.
declaraţie pe propria răspundere a solicitantului bursei, din care să reiasă că el (şi
familia - dacă e cazul) nu are şi alte venituri decât cele declarate (Anexa nr. 2).

Comisia de acordare a burselor
FACULTATEA DE ȘTIINȚE
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