
INFORMATII BURSE SOCIALE 
DOSARE NOI pentru semestrul II, 2022/2023 
TREBUIE să depună dosar NOU DOAR studenții care 
în semestrul I, 2022/2023 NU AU beneficiat de BURSĂ 
SOCIALĂ 
 
Bursele sociale pot fi acordate studenţilor de la licenţă şi masterat  care se află în 
una din situaţiile de mai jos:   
1.  Studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a 
dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste 
plafonul pentru acordarea bursei sociale; 
 2.  Studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor 
care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă 
renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, 
glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli 
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu 
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită 
anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care Senatul 
universitar le poate lua în considerare; 
 3.  Studenţilor a căror familie nu a realizat în lunile noiembrie, decembrie 
2022 și ianuarie 2023 un venit lunar net mediu per membru de familie mai 
mare decât salariul de bază minim net pe economie din România (la 1 
ianuarie 2023) – 1774 lei lunar. 

4.  Studenţii trebuie să îndeplinească condiţia de promovat (a se vedea condițiile 
de promovare publicate la adresa https://fiesc.usv.ro/conditii-de-promovare/ ) 

Actele necesare pentru completarea dosarului în vederea obținerii unei 
burse sociale, în funcţie de categoriile precizate mai sus,  le puteţi 
descărca de pe pagina web a facultății: fiesc.usv.ro, sectiunea 
Documente, Burse. 

  
Cererea pentru acordarea Bursei sociale (se descarca de pe pagina 
web a facultatii: fiesc.usv.ro, sectiunea Documente, Burse) însoțită de 

acte doveditoare se depune FIZIC în perioada 20.02 – 
13.03.2023 la Secretaritul de facultate, sala D105, fără 
zilele de smbătă și duminică, interval orar 9.00 – 
11.00.  
 
Vă rugăm ca toate actele să conţină numele în clar al persoanei care 
semnează şi stampila instituţiei.  

https://fiesc.usv.ro/conditii-de-promovare/

