UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ

NOTA
Referitor la acordarea BURSELOR SOCIALE / AJUTOR SOCIAL
OCAZIONAL, pentru sem. II, anul univ.2021/2022, vă comunicăm următoarele:
- Dosarele pentru obținerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru
semestrul I, anul universitar 2021/2022, se vor transmite on-line, până la data de
25 FEBRUARIE 2022, la secretariatul Facultății de Mecanică, urmând ca, după
verificarea documentelor, dosarele cu documentele originale să fie transmise prin
poștă, pe adresa facultății, până pe data de 2 MARTIE a.c.
- adresa/adresele de e-mail pe care se vor transmite dosarele de bursă este:
mecanicafacultatea@gmail.com
- termenul de transmitere a documentelor on-line la secretariatul
facultății: 04-25 februarie 2021;
- termenul de transmitere a dosarelor, în original prin poștă, este data de
02 martie 2022 (data postei); dosarele cu documente în original, netransmise
prin poștă până la acest termen nu vor fi aprobate de comisia de burse;
- studentul va transmite dosarul cu documentele în original, prin poștă, pe
adresa secretariatului Facultății de Mecanică (Calea București, nr 107, Craiova,
Dolj, Cod 200512);
- lista completă a documentelor necesare (conform art.10 și 11 pentru
bursa socială și art.12 pentru bursa de ajutor social ocazional, din Regulamentul
de burse);
- modelul de cerere și de declarație ce urmează să fie completate și semnate
de studenți.
- pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul II,
anul universitar 2021/2022, salariul minim net pe economie este 1386 lei/lună
pentru lunile noiembrie și decembrie 2021 și 1524 lei pentru luna ianuarie 2022.
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LISTA DOCUMENTELOR NECESARE
Documente
Cerere tip completată de către student
- Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului
-Copie după buletinul/cartea de identitate a părinților, fraților;
Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe lunile : noiembrie 2021, decembrie
2021, ianuarie 2022, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi,
soţ, soţie, fraţi, studentul(a), dacă lucrează);
Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesionale sau a
alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru lunile : noiembrie 2021,
decembrie 2021, ianuarie 2022.
Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi
asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri pentru lunile : noiembrie
2021, decembrie 2021, ianuarie 2022;
Declaraţia notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri;
Ancheta sociala pentru familiile care nu realizează venituri și în cazul în care părinții
studentului domiciliază sau lucrează în străinătate;
Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile
realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor
activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege;
Adeverință cu venitul agricol pe anul curent, emisă de primărie sau de către
administrația financiară, după caz;
Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/ sorei, dacă este cazul;
Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor care nu au
împlinit vârsta de școlarizare;
Talon sau adeverință alocații de stat (pentru lunile : noiembrie 2021, decembrie 2021,
ianuarie 2022);
Certificat de la medicul specialist, în care se prezintă tabloul clinic al bolii de care
suferă studentul, vizat de Policlinica Studenților
Certificat de încadrare în grad de handicap
Talon sau adeverință drepturi bănești pentru persoane cu handicap pentru lunile :
noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022;
Copii după certificatele de deces ale părinţilor pentru studenţii orfani; Adeverinţe/
cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia pentru
lunile : noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022;.
Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; Adeverinţe/
cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student şi fraţii acestuia pentru
lunile : noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022.
Adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii în care să fie precizat cuantumul
pensiei de urmaș pentru lunile luate în considerare (dacă este cazul);
Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament
familial;
Adeverință sau talon cuantum alocație de plasament
Studenţii căsătoriţi trebuie să prezinte: 1) adeverinţă de student a soţului/ soţiei; 2)
copie a certificatului de căsătorie; 3) copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului/
a soţiei; 4) declaraţie notarială a veniturilor realizate de către soţ/ soţie; 5) declaraţia
părinţilor că nu îi întreţin, după caz.
Pentru ajutorul ocazional de maternitate: 1) Copie a buletinului/ cărţii de identitate al
soţului; 2) Copie a certificatului de căsătorie; 3) Copie a certificatului de naştere al
copilului.
Pentru bursa în caz de deces al soţului/ soţiei/ copiilor studentului: 1) Copie a
certificatului de căsătorie; 2) Copie după certificatul de deces.
Altele



Atașăm Model de cerere pentru bursa socială, bursa de ajutor social ocazional și Anexa 4
ce urmează să fie completate și semnate de studenți



Secretariatul îi va transmite studentului un mail de confirmare a primirii dosarului, cu
numărul de înregistrare și cu mențiunea: documentație completă/incompletă.

PENTRU ACORDAREA BURSEI DE PERFORMANȚĂ / BURSEI
SPECIALE PENTRU ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE/SPORTIVE
DEOSEBITE :
Studenţii care doresc să aplice pentru aceste tipuri de bursă vor transmite
on-line, pe mailul secretariatului facultății (mecanicafacultatea@gmail.com), o
cerere însoţită de documentele doveditoare ale performanţelor
- premii/participări la concursuri internaționale sau naționale, exemplare
din lucrări și articole publicate în reviste naționale sau internaționale,
- participare la contracte de cercetare,
- brevete, invenții;
- participări la sesiuni de comunicări științifice studențești,
- documente pentru activitățile extracurriculare și de voluntariat
desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS.
Evaluarea activității se face pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare
acordării bursei, ținând cont de criteriile specificate în regulamentul de burse,
art.16.
Termenul de transmitere a dosarului pentru bursa de performanță/ bursa
speciala pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite este data de 25
februarie a.c., la secretariatul facultății.

