ANEXA_c

BURSE SOCIALE OCAZIONALE

Bursele sociale ocazionale se acordă cu aprobarea Comisiei de burse a facultății a cererii, în baza
documentelor justificative.
Documentele necesare întocmirii dosarului de atribuire a bursei sociale ocazionale (cererea tip,
documente justificative, etc.) vor fi transmise prin e-mail din contul instituțional al studentului pe
adresa de e-mail oficială a facultății pentru care se aplică, în termenul precizat în calendarul
activităților pentru acordarea burselor. Actele în original vor fi transmise, prin poștă, imediat ce
acest lucru este posibil.
Bursele sociale ocazionale se acordă indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie 8
de bursă, în limita fondurilor repartizate pentru burse sociale ocazionale, astfel:
a) Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte - se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinți decedați pentru care s-a dispus ca măsură de
protecție plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror
familie nu realizează în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii un venit lunar net mediu pe
membru de familie din salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se
poate acorda aceluiaşi student o singură dată pe parcursul fiecărui semestru, suma
atribuită fiind egală cu cea alocată pentru o bursă socială.
Documente:
 cerere,
 documente justificative.
b) Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate - se acordă ocazional pe baza
cererii, aprobate de Comisia de burse la care se anexează certificatul medical al mamei,
certificatul de naştere al copilului, studentei sau studentului a/al cărei soţ/soție nu
realizează alte venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel
național. Cuantumul acestei burse este egal cu cuantumul a două burse sociale (una pentru
sarcină şi lăuzie şi alta pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut).
Documente:
 cerere,
 certificat de naștere al copilului,
 certificat de căsătorie (în cazul în care studentul a cărui soție a născut solicită
bursă),
 documente justificative ale veniturilor.
c) Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces - se poate acorda pentru decesul
unui membru al familiei studentului(ei) - soţ, soţie sau copil - sau în caz de deces al
studentului(ei), necăsătorit(ă), căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma
care se poate acorda este cel puțin egală cu cuantumul bursei sociale și este stabilită de
Consiliul de Administrație al USAMVB şi se atribuie pe baza cererii aprobate de Consiliul
Facultății şi a certificatului de deces.
Documente:
 cerere,
 certificat de deces,
 certificat de naștere, după caz,
 certificat de căsătorie după caz,
 documente doveditoare ale gradului de rudenie cu decedatul, după caz.

