ANUNȚ
Perioada de depunere a documentelor pentru burse sociale/medicale în semestrul II, anul universitar 2020/2021
15 februarie - 5 martie 2021

Studenții care solicită bursă socială/ medicală vor depune/transmite, fie la parterul clădirii din Piața Unirii nr. 31, fie prin serviciile poștale,
o cerere conform modelului existent pe site-ul universității (http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%2020192020%20Anexe.pdf ) însoțită de un dosar plic care să cuprindă documentele care se regăsesc la pag.10, anexa 1 a Regulamentului de acordare
a burselor și a altor forme de sprijin material studenților de la ciclurile de studii licență și master. Acesta îl regăsiți la link-ul
http://www.uad.ro/Public/Docs/04%20STUDENTI/07%20Burse/Regulament%20burse%202019-2020.pdf . Documentele specificate în această anexă trebuie
depuse în original. Documentele care nu pot fi lăsate în original la dosar (ex. cupoane de pensie), vor fi certificate pentru conformitate cu
originalul de către personalul Compartimentului Secretariat și înapoiate studenților la cerere. Pe coperta dosarului se va preciza și se va
certifica prin semnătura studentului numărul de file cuprinse în dosar.
Documentele care justifică venitul fiecărui membru al familiei, trebuie să cuprindă perioada de referință: noiembrie 2020, decembrie
2020, ianuarie 2021. Orice venit (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, contract
închiriere, venituri din tranzacții imobiliare, orice alt venit care apare pe adeverința ANAF, exclus venituri obținute din jocuri de noroc)
cuprins în adeverința emisă de ANAF trebuie justificat prin adeverințe/documente. Adeverința de la ANAF va cuprinde aceeași perioadă
de referință (noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie 2021).
Pentru obținerea bursei sociale, venitul net pe membru al familiei nu poate depăși 1359 (media celor trei luni) lei.
Pentru bursele sociale medicale certificatul de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi
tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile legale trebuie să fie emis cu maximum 3
luni înainte de data depunerii dosarului sau să aibă certificată valabilitatea.
DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site-ul universității la link-ul
http://www.uad.ro/contact/ info studenți

