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REGULAMENT 

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN 

MATERIAL PENTRU STUDENŢI 
 
 
 
Art. 1. 

(1) Universitatea din Craiova acordă, în condiţiile legii, studenţilor săi de la forma 
de învăţământ cu frecvenţă următoarele categorii de burse:  

- burse pentru stimularea performanţei academice (care sunt burse de 
performanță și burse de merit),  

- burse sociale, burse sociale ocazionale,  
- burse speciale,  
- burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate 

şi alte forme de sprijin material. 
 

(2) Persoanele fizice sau juridice (operatori economici, organizaţii non-
guvernamentale, fundaţii etc.) pot acorda burse pe bază de contract încheiat 
direct cu studenţii sau alte forme de sprijin studenţilor, potrivit prevederilor legale 
în vigoare. 
 

(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de 
concurs, burse care să le poarte numele. 

 
(4) Universitatea din Craiova şi facultăţile pot acorda burse din veniturile proprii. 

 
Art. 2. 

Sursele de finanţare a burselor acordate de Universitatea  din Craiova sunt: 
alocaţiile bugetare repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, proporţional cu 
numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu 
frecvenţă (licenţă şi master), fără taxă de studii, în baza contractului instituţional pentru 
fondul de burse, veniturile proprii extrabugetare şi alte resurse financiare suplimentare 
atrase şi repartizate de Universitatea din Craiova în acest scop. 
 
Art. 3. 

(1)  Beneficiarii burselor acordate de Universitatea  din Craiova, potrivit prezentului 
Regulament, sunt studenţii de la programele de licenţă şi master, forma de 
învăţământ cu frecvenţă, cu finanţare de la buget și taxă. 
 

(2)  Studenţii de la programele de licenţă şi master, şcolarizaţi în regim cu taxă pot 
beneficia de burse sociale şi de burse speciale numai din fondurile proprii 
extrabugetare ale facultăţilor, sau din alocaţiile bugetare cu respectarea 
prevederilor art. 9, alin. (3) din prezentul Regulament. 

 
(3)  Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, 
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naţionalitatea, orientarea sexuală,  apartenenţa  politică  a  candidatului   sau   a 
familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate 
conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte 
instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la burse 
din alte surse.  

 
Art. 4. 

(1)  Bursele de merit şi bursele sociale se atribuie beneficiarilor pe durata unui 
semestru universitar. Aceste burse se acordă conform Ordinului  3392/2017 cu 
modificarile si competările ultrioare. 
 

(2)  Bursele de performanţă se acordă începand cu anul al doilea de studii, în urma 
recunoașterii performanțelor ştiințifice de către instituție, pentru o perioadă de un 
an universitar, dar nu mai mult de finalizarea studiilor. Aceste burse se acordă 
conform Ordinului  3392/2017 cu modificarile si competările ultrioare. 

 
(3)   Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă, 

pentru un singur program de master, cu excepţia burselor pentru stagii de studii 
universitare şi postuniversitare. 

 
(4)  Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, 

dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru 
o perioadă mai îndelungată de timp. 

 
(5)  Studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă 

reglementat în prezentul regulament, prin excepţie de la alin. (4). 
 

(6)  Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (5) şi care au dreptul să 
primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze pentru 
una dintre ele, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă 
pentru o perioadă mai îndelungată de timp. 

 
Art. 5. 

(1) Fondul de burse alocat de la bugetul de stat se repartizează  pe  facultăţi  de  
către  comisia  de  burse  pe  universitate,  proporţional  cu numărul studenţilor 
de la forma de învăţământ cu frecvenţă (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim 
bugetat. 

 
(2)  Din fondul de burse repartizat Universității, 30% din total este alocat pentru 

categoria de burse sociale. 
  

(3)  În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în 
întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanță sau de 
merit. 
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(4)  Cuantumul burselor este stabilit prin hotărârea senatului universității, la 
propunerea Consiliului de Administrație al Universității  din Craiova, potrivit 
fondurilor disponibile și a nevoilor identificate la nivelul comunității studențești. 
Cuantumul burselor este cuprins în Anexa 1. 

 
Art. 6. 

(1) Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ 
superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una 
dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de 
bursă să nu depăşească numărul anilor prevăzut ca durată normală de şcolarizare 
la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. Absolvenţii cu 
diplomă de licenţă/absolvire care urmează o a doua specializare sau studenţii 
reînmatriculaţi pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca 
numărul anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de 
studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să 
beneficieze de bursă. 
 

(2)  Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează 
simultan două sau mai multe facultăţi (specializări) în instituţii de învăţământ 
superior de stat, atribuirea se realizează de către facultatea (specializarea) din 
instituţia de învăţământ superior la care se găseşte diploma de 
bacalaureat/licenţă în original, pe bază de cerere. 

 
(3)  Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile  art. 

6 alin. (2)  se  face  pe  baza  Fişei  de  înscriere,  a  actelor  doveditoare  şi  a 
declaraţiei pe proprie răspundere a studentului. 

 
Art. 7. 

Bursele pentru stimularea performanţei sunt burse de merit şi de performanţă 
şi au rolul de a recompensa studenţii pentru rezultate academice deosebite sau pentru 
implicarea acestora în activităţi extracuriculare şi de voluntariat.  

Bursele atribuite pentru stimularea performanţei se pot acorda studenţilor care se 
încadrează în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:  

a) au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii 
din acelaşi an de studiu al unui program de studii; 

 b) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete;  
 c) alte situaţii. 

 
Art. 8. 

(1)  Bursa de performanţă se atribuie prin concurs organizat de Universitate pentru 
a recompensa activitatea şi rezultatele profesionale ştiinţifice de excepţie. 
 

(2)  Cuantumul bursei de performanţă atribuită în Universitatea din Craiova este 
mai mare decât bursa de merit. 
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(3)  Bursele de performanţă se acordă studenţilor integralişti de la programele de 
licenţă și master cursuri de zi, ţinându-se cont de următoarele criterii: 
a) rezultate  profesionale  de  excepţie  (media  generală  pe  ultimele două   

semestre să fie de 10- condiție eliminatorie); 
b) activitate de cercetare ştiinţifică (membru în contracte de cercetare, premii 

obţinute la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi olimpiade ştiinţifice 
studenţeşti, articole publicate în reviste nationale sau internationale şi/sau 
cărţi de specialitate, invenții, brevete); 

c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat. 
 

(4)  Bursa de performanţă se atribuie pe perioada unui an universitar începând cu 
anul doi de studiu.  

 
(5)   Studenţii din anul terminal beneficiază de bursă de performanţă până în ultima 

zi de susţinere a examenului de licenţă a anului universitar în curs. 
 

(6)  Studenţii care doresc să aplice acest tip de bursă vor prezenta la secretariatul 
facultăţii 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.  
La calculul punctajului pentru acordarea bursei de performanță se vor lua în 

considerare numai activităţile desfăşurate în anul universitar anterior acordării.  
 

(7) Termenul de depunere a cererilor la secretariatul facultăţii va fi stabilit şi 
comunicat studenţilor (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia) la 
începutul fiecărui an. 

 
(8) Aprobarea burselor de performanţă este de competenţa comisiei de acordare 
a burselor de la nivelul universităţii la propunerea comisiilor de atribuire a burselor 
de la nivelul facultăţilor pe baza criteriilor prezentate în Anexa 2. 

 
Art. 9.  

Bursa de merit se acordă studenţilor integralişti pe baza rezultatelor profesionale 
(mediilor generale aferente examenelor, verificărilor, proiectelor - potrivit planurilor de 
învăţământ) după cum urmează: 

- pentru anul I, semestrul I (licenţă şi master) se acordă doar bursă de merit pe baza 
rezultatelor de la admitere; 

- pentru anul I, semestrul II (licenţă şi master) se acordă doar bursă de merit 
studenţilor integralişti care îndeplinesc condiţia de medie, după sesiunea de 
iarnă; 
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- pentru ceilalţi ani, semestrul I, bursele se acordă pe baza rezultatelor de la 
sfârşitul anului universitar precedent; 

- pentru semestrul II, bursele se acordă pe baza rezultatelor de la finalul 
semestrului I al anului universitar curent. 

 
(1) Bursa de merit se atribuie studenţilor integralişti de la cursuri de zi (licenţă 

şi master) şcolarizaţi în regim bugetat, care au media minimă: 
 9,00 pentru facultăţile de Litere, Ştiinţe Sociale, Teologie, Drept, Educaţie 

Fizică şi Sport, Economie şi Administrarea Afacerilor; 
 8,00   pentru   facultăţile   Mecanică,   Inginerie   Electrică,   Automatică, 

Calculatoare şi Electronică, Agronomie, Horticultură și Ştiinţe. 
Bursele se atribuie studenților care au obținut rezultate deosebite la învățătură, 
respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de 
studii. 

(2) Bursele de merit se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita 
fondului repartizat pentru aceste burse, în funcție de  studenții bugetați de la 
fiecare specializare și an de studii. Pentru  acordarea burselor de merit, în cazul în 
care sunt studenți cu aceeași medie, se va face departajarea în funcție de punctele 
credit aferente mediei obținute. Pentru departajarea mediilor studenților din anul 
I, semestrul I, se vor folosi criteriile de departajare stabilite la concursul de 
admitere, în funcție de specializare. În caz de egalitate și dupa aplicarea acestor 
criterii, se vor folosi criteriile suplimentare stabilite de comisia de burse pe 
facultate. 
 

(3) Universitatea din Craiova poate, în funcție de resursele bugetare anuale, să 
constituie, din venituri proprii, un fond pentru a acorda burse de merit și 
studenților care urmează programe de licență ca plătitori de taxe de studii. 
Bursele vor fi acordate în aceleași condiții cu cele pentru acordarea burselor 
studenților în regim bugetat. Fondul, prevăzut anual în buget, va fi distribuit 
facultăților, proporțional cu numărul studenților plătitori de taxe  ai acestora. 
Media pentru acordare nu poate fi mai mică decât ultima medie din lista 
corespunzătoare (facultate/an) a studenților bursieri bugetați. 

 
Art. 10. 

(1) Bursele pentru suținerea financiară a studenților cu venituri reduse sunt: burse 
sociale și burse sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la 
bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcție de situația socioeconomică a familiei 
studentului. 

 
(2) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la 

învăţământul  cu frecvenţă (licenţă şi masterat), şcolarizaţi în regim bugetat, care  
se  încadrează  într-una  din  următoarele categorii: 

a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca 
masură de protecţie plasamentul, cei proveniţi din casele de copii, care nu 
realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 
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b) studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care 
suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe 
renale cronice, 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 anchilozată sau reumatism articular acut,  studenții cu handicap 
permanent, grav sau accentuat  certificat; 

c) studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, înainte de  începerea 
semestrului/anului universitar, un venit net mediu lunar pe membru de 
familie mai mare decât salariul minim net pe economie; 
 

(3) Distribuirea burselor sociale se face în ordinea categoriilor enumerate la punctele 
a), b), c), iar la punctul c) în ordinea crescătoare a venitului net pe mebru de 
familie. 

 
(4) Studenţii care solicită bursă socială vor depune la secretariatele facultăţilor o 

cerere, conform modelului anexat,  însoţită de un dosar care sa cuprindă: 
a) copii dupa buletin/cartea de identitate a studentului și ale membrilor familiei; 
b) adeverințe din care să rezulte venitul net,  pe ultimele 3 luni, realizat de 

persoanele din familie încadrate în muncă (părinti, studentul(a) dacă lucrează, 
soţ/soţie (dacă este cazul); 

c) talonul de plată a ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesională sau a 
alocației de spijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele 3 luni; 

d) taloane sau adeverințe de pensie, de ajutor social, alte indemnizații sau alte forme 
de sprijin social din ultimele 3 luni; 

e) declarație notarială pentru fiecare membru al familei care nu realizează venituri. 
Declarația va contine referiri clare la nerealizarea veniturilor prevăzute la  art.11.; 

f) ancheta socială de la primărie pentru familiile care nu realizează venituri și în 
cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru 
situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni 
rezonabile referitoare la situația socioeconomică a familiei studentului poate 
solicita raportul de ancheta socială; 

g) adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile 
realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, 
întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale 
și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

h) adeverință cu venitul agricol anual emisă de primărie sau de căre administrația 
financiară, după caz;  

i) adeverinţe de student sau elev, cursuri de zi, sau copie de pe certificatul de 
naştere  pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta 
de şcolarizare; 

j) talon alocații de stat pentru copii, alocații de plasament; 
k) certificat de la medicul specialist, altul decat medicul de familie, în care se 

prezinta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se  
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încadrează în prevederile art.10, alin (2) pct. b). Certificatul medical va 
specifica obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli prevăzute 
la art 10, alin (2) pct. b) și fi vizat de policlinica studențească; 

l) certificat de încadrare în grad de handicap;  
m) copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părinţilor, adeverința privind 

cuantumul pensiei de urmaș, dacă este cazul; 
n) copie dupa hotărârea de divorț, adeverinte privind cuantumul pensiei alimentare 

pentru student și frații acestuia, dacă este cazul; 
o) adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii, dacă este cazul. 

 
(5) Pot beneficia de bursă socială din alocaţiile bugetare şi studenţii de la 

învăţământul cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7. alin. (1), dar numai dacă 
dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau 
plasament familial, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea 
bursei sociale. 
 

(6)  La  propunerea  comisiilor  de  burse  pe  facultate  şi  cu  aprobarea 
Consiliului de Administraţie se pot acorda din venituri proprii extrabugetare ale 
facultăţilor,  la  cerere,  burse  sociale  studenţilor  şcolarizaţi  în  regim  cu  taxă, 
conform Legii 441/2001 art.7 alin. (2). 

 
(7)  Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de 

ani.  
 

(8)  Termenul  de  depunere  a  cererilor  la  secretariatele  facultăţilor  va  fi stabilit 
şi comunicat studenţilor (prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site-ul 
acesteia) la începutul fiecărui semestru. 

 
Art. 11.  

(1)  Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, 
până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale 
copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija 
studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul: 
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de 

război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în 
gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul 
de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în 
conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

http://idrept.ro/00172813.htm
http://idrept.ro/00172816.htm
http://idrept.ro/00136727.htm
http://idrept.ro/00172813.htm
http://idrept.ro/00172816.htm
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d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau 
indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare; 

g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, 
acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 
fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele 
din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite 
de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea 
copilului şi îngrijirea copilului bolnav; 

h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor 
prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul 
programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri 
publice; 

i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu 
termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de 
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, 
precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi; 

j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 182/2016; 

k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de 
proprietate intelectuală; 

l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se 
realizează prin raportarea acestora la 12. 

m) lista documentelor depuse la dosar (Anexa 4) 
 

(2) Dacă părintele este plecat în strainătate cu contract de muncă se ia în calcul 
veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face la cursul BNR din 
ultima zi a lunii pentru care a obținut venitul; 

 
(3) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al 

acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al 
persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

 

http://idrept.ro/00152116.htm
http://idrept.ro/00162020.htm
http://idrept.ro/00111453.htm
http://idrept.ro/00181181.htm
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Art. 12. 
(1)  Bursa pentru ajutor social ocazional se acordă la cerere, studenților 

defavorizați din punct de vedere socioeconomic,  în cuantum egal cu cuantumul 
lunar al bursei sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă 
categorie de bursă, astfel: 
a) bursa pentru  ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, 

care se poate acorda studenţilor orfani, repectiv pentru care s-a dispus ca 
masură de protecţie plasamentul,  studenţilor defavorizaţi din punct de 
vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni un 
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare  decat salariul minim 
net pe economie. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi 
student cel mult de două ori în decursul unui  an  universitar. Cuantumul  
unei burse este egal  cu  cel al bursei sociale. 

b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă 
studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau 
venituri mai mari decât salariul minim net la nivel național  și constă într-o 
bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei  
copilului  nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului 
universitar pentru fiecare copil născut.  Cuantumul  unei  burse este  egal  cu  
cel  al bursei sociale. 

c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate 
acorda studentului pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) 
sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu 
soţ/soţie care nu realizează venituri. Bursa se acordă rudelor de gradul 
I/succesorului legal o singură dată în cursul anului universitar.  Cuantumul  
unei  burse este  egal  cu  cel  al bursei sociale. 

 
(2) Bursele pentru ajutor social ocazional se acordă pe baza cererii studentului, 

depusă  la  secretariatele  facultăţilor,  însoţită  de  actele  doveditoare conform 
art. 10 alin. (5).  Analiza  şi aprobarea dosarelor se face de către Comisia de 
burse pe facultate. 

 
Art. 13. 

 Studenții Universității din Craiova pot  beneficia de  următoarele  burse speciale: 
- bursa Meritul Olimpic conform HG 1004/2002 și Legii 235/2010; 
- bursa pentru studenții cu domiciliul în mediul rural conform HG 769/2005; 
- bursa pentru activități cultural-artistice / activitați sportive deosebite; 
- burse speciale ale Universitații din Craiova; 
- burse pe bază de contract cu agenți economici, organizații nonguvernamentale, 

persoane fizice/juridice conform  Legii 376/2004. 
 

Art. 14.  
(1) Bursa Meritul Olimpic se acordă studenților din anul I care au primit distincții 

la olimpiadele școlare internaționale în calitate de elevi în clasa a XII-a. Bursa se 
acordă  pe durata anului universitar, inclusiv a vacanțelor. Cuantumul lunar al 
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bursei este diferențiat în funcție de nivelul performanței realizate, după cum 
urmează: 
a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei reprezintă echivalentul salariului 

minim garantat pe economie la data acordării bursei; 
b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei reprezintă echivalentul a 

75% din salariul minim garantat pe economie la data acordării bursei; 
c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei reprezintă echivalentul a 

50% din salariul minim garantat pe economie la data acordării bursei. 
 

(2) Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic internațional sunt acordate 
de la  bugetul de stat. Bursa se poate cumula cu alte tip de bursa.  
 

(3) Listele nominale cu cei care au obținut distincții la olimpiadele școlare sunt 
transmise universităților de către MEN. Lista cu studenții beneficiari ai acestei 
burse (HG. 1004/2002) se aprobă anual prin ordin al MEN până la data de  30 
noiembrie. 

 
(4) Bursa Meritul Olimpic poate fi menținută pe toată durata studiilor în urma 

evaluării anuale. Astfel se poate menține bursa în anii II, III, IV în urma obținerii 
de rezultate deosebite la învățătură – media 10 și a îndeplinirii criteriilor de 
performanță similare bursei de performanță. 

 
(5) Bursa se acordă de Consiliul de Administrație al UCV. 

 
Art.15. 

(1) Bursa de studii pentru studenții cu domiciliul în mediu rural se acordă anual 
pe bază de contract studenților cu domiciliul în mediu rural care urmează 
cursurile la zi și care după absolvirea studiilor universitare se obligă să profeseze 
în învățământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-au pregătit, în 
calitate de titular sau suplinitor, pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada 
pentru care au primit bursa.  
 

(2) Cuantumul lunar al acestei burse este stabilit prin ordin și se indexează conform 
legii. Bursa se poate cumula cu alte tipuri de bursă.  

 
(3) Pentru a beneficia de acestă bursă studentul trebuie să îndeplinească condițiile: 

- să aibă domiciliul în mediul rural 
- să nu aibă restanțe, să nu repete niciun an universitar. 

 
Art. 16.  

(1) Bursa specială pentru activități cultural-artistice/sportive  deosebite  se 
acordă semestrial pentru studenții integraliști care au obținut performanțe 
cultural-artistice sau sportive deosebite.  
 

 (2) Evaluarea activității se face  pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare  
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acordării bursei, ținând cont de următoarele criterii, detaliate în  Anexa 3: 
a) activitate culturală (laureaţi sau participanți ai unor concursuri naţionale sau 

internaţionale, ca reprezentanţi ai universităţii); 
b) activitate sportivă (obţinerea de titluri de campioni la nivel naţional sau 

internaţional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al 
universităţii); 

c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de UCV 
sau de alte entități recunoscute de UCV și COS). 
 

 (3) Aceste burse se acordă din fonduri de la bugetul de stat. 
 
Art.17. 

Burse speciale acordate de Universitatea din Craiova din venituri proprii și alte 
surse legal constituite: 
 
1. Bursa pentru activitatea studentească de voluntariat acordată susţinerii 
studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea de voluntariat, organizatorică și în 
activitățile suport ale instituției (Forumul Carierei, Studenții noștri pot mai mult, Zilele 
porților deschise, proiecte EDUCOL, etc.). Calendarul și tipul activităților se propun de 
către Conventia Organizatiilor Studențesti din Universitatea din Craiova si se aproba de 
Consiliul de Admistrație.  

(1) Bursa pentru activitatea studentească de voluntariat se poate acorda 
studenţilor care, într-o formă organizată, se implică şi realizează performanţă în 
proiecte aprobate de Consiliul de Administraţie, precum: 

a) promovarea imaginii universităţii prin competenţele şi abilităţile pe care studentul 
le-a dovedit în cadrul activităţilor de internship sau alte activităţi productive-
aplicative realizate sub auspiciile Universităţii din Craiova; 

b) editarea şi redactarea unor reviste, broşuri, produse software, produse multimedia 
care au avut ca rezultat promovarea cu succes a universităţii; 

c)  optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele studenţeşti, 
cantinele sau alte compartimente ale universităţii; 

d)  implicare în organizarea unor manifestări ale universitații etc. 
 

(2) Bursele pentru activitatea studentească de voluntariat se pot acorda lunar, pe 
o perioadă aprobată de către Consiliul de Administraţie. 

 
(3) Analiza, aprobarea şi acordarea acestor burse se face de către Comisia Centrală 

de acordare a burselor pe universitate, la propunerea decanilor, în cuantum şi 
durată stabilite şi aprobate de Consiliului de Administraţie, în limita fondului 
existent la nivel de universitate şi alocat acestor tipuri de burse - burse speciale; 

 
(4) Această bursă poate fi cumulată doar cu bursă din altă categorie, acordată din 

venituri de la bugetul de stat. 
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2. Bursa INCESA se acordă pentru activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate de 
studenţi. 

(1)Bursa „INCESA” poate fi acordată: 
a) studenţilor implicaţi în activități de cercetare aplicată cu finalitate şi utilitate 

dovedite pentru partenerii şi beneficiarii Universităţii din Craiova; 
b) studenţilor implicaţi în activități de cercetare aplicativă desfăşurate în vederea 

realizării unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop 
rezolvarea unor probleme ale Universităţii din Craiova; 

c) studenţilor implicați în promovarea cercetării, inovării şi transferului de 
tehnologie şi cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în 
prealabil de Consiliul de Administraţie; 

d) studenţilor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în 
afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi. 
 

(2) Această bursă poate fi cumulată doar cu bursă din altă categorie, acordată din   
venituri de la bugetul de stat. 
 

(3) Analiza, aprobarea şi acordarea acestor burse se face de către Comisia Centrală 
de acordare a burselor pe universitate, în cuantum şi durată stabilite şi aprobate 
de Consiliul de Administraţie, în limita fondului existent la nivel de universitate 
şi alocat acestor tipuri de burse - burse speciale. 

 
Art. 18 

Studenţii Universităţii din Craiova pot beneficia de burse nominale pe bază de 
contract încheiat cu persoane fizice sau juridice, fără a afecta dreptul studentului de a 
primi o altă categorie de bursă de la bugetul statului. Modalitatea de încheiere a 
contractelor precum şi condiţiile de acordare a burselor se stabilesc între cele două 
părţi. Răspunderea pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale revine fiecărui student 
care a încheiat un asemenea contract. 
 
Art. 19. 

Bursele acordate cetăţenilor străini de către statul român sunt nominalizate de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale 
 
Art. 20 

Metodologia de alocare şi utilizare a fondului de burse este următoarea: 
a)  Fondul  total  de  burse  disponibil  la  Universitatea  din  Craiova  este 

repartizat pe facultăţi proporţional cu numărul studenţilor bugetari, înmatriculaţi 
la forma de învăţământ cu frecvenţă (licenţă şi masterat); 

b)  Din fondul de burse repartizat fiecărei facultăţi 30% este prezervat pentru 
fondul  de  burse  sociale,  diferenţa  fiind  destinată  burselor speciale alocate 
din fonduri de la buget, burselor de  performanţă  şi burselor de merit; 

c)  Fondul de burse este diminuat cu suma destinată burselor speciale ce se acordă 
din buget, iar diferenta este destinată burselor de performanță și burselor de 
merit; 
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d)  Facultăţile întocmesc clasamente cu mediile studenţilor pe specializări şi ani 
de studii, primesc şi analizează dosarele pentru bursele de performanţă; 

e)  Fondul de burse este diminuat cu fondul destinat burselor de performanţă, în 
funcţie de numărul şi cuantumul acestora, iar diferenţa este destinată burselor de 
merit; 

f)  Facultăţile repartizează fondul de burse de merit, pe specializări şi ani de 
studiu, proporţional cu numărul studenţilor bugetari; 

g)  Pe baza clasamentelor întocmite se acordă bursele de merit, cu respectarea 
art. 9, în limita fondului disponibil. În cazul în care sunt mai mulţi studenţi cu 
aceeaşi medie pentru departajare, se vor utiliza criteriile stabilite de comisia de 
burse pe facultate. 

h)  Dacă la un an de studiu clasamentul nu conţine un număr suficient de studenţi 
pentru a consuma fondurile repartizate, bursele disponibile se redistribuie la 
acei ani de studii din cadrul aceleiaşi specializări care cuprind studenţii ce 
îndeplinesc condiţiile de bursă dar au rămas în afara numărului de bursieri 
stabilit iniţial; 

i)  Dacă şi după această redistribuire în cadrul specializării au rămas burse 
neacordate, se va repeta procedura la nivel de domeniu de licenţă şi apoi la nivel 
de facultate; 

j) Toate redistribuirile se fac proporţional cu numărul studenţilor care, deşi 
îndeplinesc  condiţiile de bursă, nu au putut beneficia de bursă din cauza 
fondurilor limitate. Fondul de burse neutilizat la ciclul de licenţă se transferă la 
ciclul de master; 

k)  Fondul  de  burse  sociale  rămas  neutilizat  la  nivelul  unei  facultăţi  se 
redistribuie, în cadrul aceleiaşi facultăţi, către fondul de burse de merit sau 
performanță; 

l)  În final, dacă fondul de burse de merit acordat unei facultăţi nu este consumat  
în  întregime,  partea  neconsumată  se  redistribuie  facultăţilor  care  au rămas 
cu studenţi ce îndeplinesc condiţiile de bursă, dar nu au beneficiat din cauza 
fondurilor limitate. 
 

Art. 21. 
(1) Cuantumul burselor se stabileşte anual de către Consiliul de Administraţie al 

Universităţii din Craiova şi se aprobă de Senatul universităţii. 
(2) Cuantumul burselor este cel prevăzut în Anexa 1 la prezentul regulament. 

 
Art. 22. 

(1) În vederea acordării burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți, la 
nivelul Universităţii din Craiova se constituie, prin hotărâre a Consiliului de 
Administraţie, o comisie pentru atribuirea burselor din care fac parte Rectorul 
sau Prorectorul Management economic şi financiar şi probleme sociale ale 
studenţilor – ca preşedinte, secretarul-şef al Universităţii, şeful Biroului juridic, 
directorul Direcţiei economice şi un reprezentant al studenţilor, ca membri. 

(2) Comisia de burse pe universitate răspunde de modul în care se alocă 
fondurile de burse pe facultăţi potrivit prezentului Regulament. 
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Art. 23. 

(1) La nivelul fiecărei facultăţi se constituie prin hotărâre a Consiliului facultăţii  o  
comisie  de  atribuire  a  burselor  din  care  fac  parte  Decanul  sau 
Prodecanul cu probleme studenţeşti - ca preşedinte, secretarul şef şi un 
reprezentant al studenţilor, ca membri. 

(2) Comisia de burse a fiecărei facultăţi răspunde pentru corectitudinea modului  în  
care  se  acordă  bursele  în  cadrul  facultăţii.  Propunerile  de  burse înaintate 
de aceasta devin temeiul întocmirii statelor de plată a burselor, în urma 
avizării de către Direcţia Economică şi Biroul Juridic, şi validării de către Rector 
sau Prorectorul  Management economic şi financiar şi probleme sociale ale 
studenţilor. 

(3) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea 
obținerii unor categorii de burse vor fi publicate pe site-ul și la avizierul fiecărei 
facultăți cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea 
acestora. 

 
Art. 24. 

(1) Bursele nu se atribuie studenţilor pe perioadele cât aceştia sunt plecaţi în 
străinătate indiferent de motiv, cu excepţia studenţilor care beneficiază de burse - 
Program Erasmus, Socrates. 
 

(2) În cazul studenţilor beneficiari ai burselor de studiu în străinătate, în cursul 
anului universitar precedent sau în semestrul I al anului universitar curent, media 
de bursă se calculează luând în considerare notele aferente disciplinelor înscrise 
în foaia matricolă în baza căreia s-a făcut echivalarea. Aceşti studenţi vor trebui 
să prezinte situaţia şcolară obţinută la universitatea unde au efectuat studiile până 
la începerea anului universitar următor. 

 
(3) Studenţii beneficiari de burse Erasmus – Socrates care nu au situaţia şcolară 

definitivată până la începutul semestrului II îşi păstrează bursa de merit sau 
bursa socială obţinută,pe toată durata școlarizării în străinătate. 

 
Art. 25. 

Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursă pe o 
durată egală cu concediul stabilit pentru persoanele încadrate în muncă. 
 
Art. 26. 

Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile 
de la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestui termen primesc bursă de 
merit, numai după reluarea activităţii de învăţământ. 
 
Art. 27. 

Studenţii transferaţi primesc bursă începând cu semestrul următor dacă realizează  
mediile  prevăzute  pentru  a  primi  bursă  şi  au  promovat  integral examenele de 
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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA  
Facultatea_____________________ 
Nr. ______/__________       Cerere model bursa sociala 
  

DOMNULE DECAN, 
  

Subsemnatul (a)  _____________________________________________________________,  
CNP ___________________________posesorul/posesoarea CI cu seria ________nr.____________, 
student(ă) la Facultatea de _______________________ în anul  _______la programul de studii 
universitare de licenta/master_______________________________________, va rog sa-mi aprobați 
acordarea bursei sociale în semestrul ____, anul universitar____________. 
 

1. In vederea obținerii bursei sociale declar toate veniturile obţinute în familie în perioada 
______________________ si componenta familiei :  

  
A.VENITURI NETE REALIZATE IN ULTIMELE 3 LUNI 
 
Categoria de venit Valoare totala lei  

luna ___________ 
Valoare totala lei 
 luna ___________ 

Valoare totala lei 
luna ___________ 

Salarii nete totale    
Pensii    
Venituri din activitati agricole    
Alocatii de stat pentru copii    
Veituri din concedii medicale pentru 
sarcina sau lehuzie sau indemnizatie 
incapacitate temporara de munca 

   

Alte ajutoare primite de la stat    
Venituri din valorificare bunurilor 
mobile sub forma deseurilor 

   

Drepturi primite de militari, 
student/elevi din sectorul de aparare, 
ordine publică, siguranță națională 

   

Venituri realizate din activități 
economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, 
familiale, societati comerciale 

   

Venituri din meserii liberale și din 
valorificarea drepturilor de 
proprietate intelectuală 

   

Dividende    
Alte venituri    
TOTAL VENITURI NETE    
VENITUL NET PE MEMBRU DE 
FAMILIE 

   

 
B. COMPONENTA FAMILIEI din care fac parte (numarul total de membri care se iau in calcul la 
determinarea venitului pe membru de familie) :  
1. Numele și prenumele tatalui, mamei, fratilor     ____________________________________________  
       __________________________________________ 

____________________________________________  
        ____________________________________________ 
       _________________________________________  
       ____________________________________________ 
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____________________________________________  
        ____________________________________________ 
 
2. Numele si prenumele sotului/sotiei                ___________________________________________ 
3. Numele si prenumele copiilor aflati in grija       ____________________________________________  
  
 2. Subsemnatul__________________________________________________, sub sancţiunea 
privind falsul în declaraţii prevăzut de Codul penal, declar pe propria răspundere următoarele: 
nu am obţinut, în perioada  ______________________________, alte venituri decât cele declarate 
şi că nu am cunoştinţă că părinţii mei au obţinut alte venituri decât cele declarate. 

 sunt salariat,  
 primesc pensie, indiferent de tipul acesteia,  

 primesc ajutor de şomaj,  
 obţin venituri din activități agricole,  
 primesc alocații speciale de la bugetul de stat, venituri din concedii medicale  pentru 

sarcină si lehuzie,  
 primesc ajutor, indemnizație sau alte forme de sprijin,  

 obțin venituri din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor,  
  beneficiez de drepturi în bani și natură primite de militari,  

  obțin venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală,  
  obţin venituri din activităţi autorizate,  

  obţin dividende,  
  deţin conturi de economii. 
(Studentul va menţiona in spatiul marcat DA sau NU in functie de situatie.) 

 
3. Declar pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt reale, cunoscând că 

nedeclararea veniturilor sau declararea falsă a acestora atrage pierderea calităţii de 
student, restituirea bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.  

   
4. Declar pe propria raspundere ca parinții mei LUCREAZĂ/NU LUCREAZĂ sau 

DOMICILIAZĂ/ NU DOMICILIAZĂ în străinătate. 
 

Data ________________ Semnătura _____________________  
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     ANEXA 3 
Evaluarea activităților sportive deosebite pentru obținerea bursei speciale 

 
Categorii de manifestări punctate Punctaj 
Jocuri olimpice 
Medalia de aur 100 
Medalia de argint 90 
Medalia de bronz 80 
Locurile IV-VIII 70 
Participare 30 
Campionate mondiale 
Medalia de aur 100 
Medalia de argint 90 
Medalia de bronz 80 
Locurile IV-VIII 70 
Participare 30 
Campionate  europene 
Medalia de aur 90 
Medalia de argint 80 
Medalia de bronz 70 
Locurile IV-VIII 60 
Participare 30 
CM, CE, C Universitare 
Medalia de aur 60 
Medalia de argint 50 
Medalia de bronz 40 
Locurile IV-VIII 35 
Participare 30 
Activități extracurriculare și de voluntariat 
(desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute 
de UCV și COS) 

5/activitate 

Punctajul se acordă pentru ultimele 2 semestre anterioare alocarii bursei. Alocarea burselor se face în 
ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul minim este de 30 de puncte. 

Evaluarea activităților cultural-artistice deosebite pentru obținerea bursei speciale 
 

Categorii de manifestări punctate Punctaj 
Concursuri/manifestări naționale/internaţionale 
Premiu de excelenţă 100 
Premiul I 80 
Premiul II 60 
Premiul III 40 
Mentiune 35 
Participare 30 
Activități extracurriculare și de voluntariat 
(desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute 
de UCV și COS) 

5/activitate 

Punctajul se acordă pentru ultimele 2 semestre anterioare alocarii bursei. Alocarea burselor se face în 
ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul minim este de 30 de puncte. 
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ANEXA 4 
LISTA DOCUMENTELOR  

DEPUSE PENTRU BURSA SOCIALA/BURSA SOCIALA OCAZIONALĂ 
 

STUDENT ___________________________________________________________________ 
     (numele și prenumele) 
Facultatea ____________________________________________, specializarea __________ 
_____________________________, anul de studiu____________forma de finanțare ______ , semestrul ___, 
anul universitar_________________________, Telefon__________________ 
E-mail:___________________________________ 
 
Nr. 
Crt. 

Documentele dosarului DA Nu e 
cazul 

Nr.pagina (de 
la.....până la 

1 Cerere tip completată de către student    
2 1.Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului;    

2. Copie după buletinul/cartea de identitate a părinților, 
fratilor; 

   

3 Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele trei 
luni, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă 
(părinţi, soţ, soţie, fraţi, studentul(a), dacă lucrează); 

   

4 Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de 
integrare profesionale sau a alocaţiei de sprijin, 
reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni; 

   

5 Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în 
condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi 
alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni; 

   

6 Declaraţia notarială pentru fiecare membru al familiei care 
nu realizează venituri; 

   

7 Ancheta sociala pentru familiile care nu realizează 
venituri și în cazul în care părinții studentului domiciliază 
sau lucrează în străinătate; 

   

8 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; 

   

9 Adeverintă cu venitul agricol pe anul curent, emisă de 
primărie sau de către administrația financiară, după caz; 

   

10 Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/ sorei, dacă 
este cazul; 

   

11 Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în 
întreţinerea părinţilor care nu au împlinit varsta de 
școlarizare; 

   

12 Talon sau adeverință alocatii de stat     
13 Certificat de la medicul specialist, în care se prezintă 

tabloul clinic al bolii de care sufera studentul, vizat de 
Policlinica Studentilor 

   

14 Certificat de încadrare în grad de handicap    
15 Talon sau adeverință drepturi banești pentru persoane cu 

handicap 
   

16 
 

Copii după certificatele de deces ale părinţilor pentru 
studenţii orfani; 

   

Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş 
pentru student şi fraţii acestuia; 

   

17 
 

Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii 
sunt divorţaţi;  

   

Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare 
pentru student şi fraţii acestuia; 
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Nr. 
Crt. 

Documentele dosarului DA Nu e 
cazul 

Nr.pagina (de 
la.....până la 

18 Adeverinţă că studentul provine dintr-o Casă de copii în 
care să fie precizat cuantumul pensiei de urmaş pentru 
lunile luate în considerare (dacă este cazul); 

   

19 Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că 
solicitantul se află în plasament familial; 

   

20 Adeverinta sau talon cuantum alocatie de plasament    
21 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.    
22 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.    

23  Pentru bursa în caz de deces al soţului/ soţiei/ copiilor 
studentului:  
1) Copie a certificatului de căsătorie; 

   

2) Copie după certificatul de deces.    
24  Altele: 

 
   

 
Nota: 
1. Rubricile Da; Nu e cazul – se vor completa de către student cu X, după caz.  
2. Fiecare pagină din dosar va fi numerotată şi semnată în partea dreaptă jos, de către studentul în cauză. 
 
Data: 

 Solicitant, 
 Numele şi prenumele studentului/ Semnătura  

 
Dosarul este înregistrat cu nr. _____/__________si contine un număr de ______pagini. 
Numele şi prenumele persoanei care a primit si verificat dosarul/ Semnatura 
 


