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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE LITERE 

 

BURSELE SE REVIZUIESC PE FIECARE SEMESTRU 
CONDIȚII BURSE SEMESTRUL al II-lea ANUL UNIV. 2017/2018 

 

NUMAI PENTRU STUDENȚII DE LA BUGET 

 STUDENȚI INTEGRALIȘTI (FARA RESTANTE) 

 

 BURSA DE MERIT: media 9.00 ( bursa se obține în funcție de suma 

alocată facultății. Media crește, dar nu scade sub 9.00) numai 

pentru studenții de la buget integralişti. 
BURSA SOCIALĂ: 

1.  cu dosar MAPĂ numai pentru studenții de la buget, integralişti, cu 

vârsta pană în 35 de ani (toate actele: cupoane, adeverințe, declarații etc 

se aduc numai în original) care cuprinde: 

- anchetă social, pentru familiile care nu realizează venit; 
- adeverință pentru fiecare membru al familiei cu salariul net; 

pe noiembrie, decembrie, ianuarie; 

- adeverință şcolară numai pentru frații sau surorile care sunt 

elevi sau studenți (frații care au peste 18 ani și nu sunt 

elevi sau studenți nu se iau în calculul numărului de membri 

ai familiei); 

- declarație de la notar pe proprie răspundere pentru studentul 
bursier că nu lucrează și nu are alte venituri; 

- declaraţie notarială pentru fiecare membru al familiei că nu realizează venituri 

suplimentare. 
- pentru părinții șomeri sau pensionari cuponul pe lunile 

noiembrie, decembrie, ianuarie obligatoriu original sau 

adeverință în original cu veniturile pe cele 3 luni; 

- pentru părinții divorțați copie după hotăr`rea de divorț; 
- pentru părinții decedați copie după certificatul de deces; 
- venitul maxim pe membru de familie este 1097lei (obținut din 

media aritmetică a celor trei luni): noiembrie, decembrie, 

ianuarie; 

- adeverinţă cu veniturile abţinute din valorificarea bunurilor mobile; 
- orice act doveditor pentru orice sursă de venituri; 
- cerere adresată decanului pentru obținerea bursei pe sem. al 

II-lea 2017/2018, se completează la secretariat în momentul 

depunerii dosarului; 

- copie după cartea de identitate a studentului şi a membrilor familiei; 

2. studenților bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților 

medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, 

sindromuri de malabsorbiție grave, insuficiență renală 

cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 

hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei 

infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită 



anchilozantă sau rheumatism articular, studenţii cu handicap 

permanent, grav sau accentuat certificate şi care nu au mai mult de 2 restanţe 
 

ACTELE SE DEPUN PÂNĂ ÎN DATA DE 7 MARTIE 2018, LA SECRETARIATUL 

FACULTĂȚII, ÎNTRE ORELE 12.00-14.00 DE LUNI PANA JOI.  

DUPĂ ACEASTĂ PERIOADĂ DOSARELE NU SE MAI PRIMESC. 

DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING 


