
 
 
 
 

CRITERII PENTRU OBŢINEREA UNEI BURSE SPECIALE – DIN VENITURI PROPRII 
(Referință: TAXA DE STUDIU)  

 PENTRU ANUL UNIVERSITAR  2021-2022 
 
 
 
 

1. Studenţii cu situaţie materială deosebită sau cu boli grave – maxim 20% : 

- studenţi orfani de un părinte sau ambii părinți (până la 35 de ani): 

Cerere tip însoţită de următoarele acte: copie certificat naştere student(ă), copie certificat 

deces părinte, copie la carnetul de student vizat sau adeverinta de student.  

- studenţi cu afecţiuni medicale grave: 

Cerere tip însoţită de următoarele acte: copie certificat naştere student(ă), certificat 

medical vizat la cabinetul studenţesc, copie la carnetul de student vizat sau adeverinta de 

student.  

- studenți cu situație materială deosebită: 

Cerere tip însoţită de următoarele acte: copie certificat naştere student(ă), acte 

doveditoare, copie la carnetul de student vizat sau adeverinta de student. 

2. Studenţi angajaţi ai USV, pentru prima facultate – maxim 20% 

Cerere tip însoţită de următoarele acte: copie certificat naştere student(ă), adeverinţă 

salariat vizată la zi, copie la carnetul de student vizat sau adeverinta de student .  

3. Studenţi cu părinţi, soţi, soţii, care lucrează în cadrul USV, pentru prima facultate – 

maxim 20%  

Cerere tip însoţită de următoarele acte: copie certificat naştere student(ă), adeverinţă 

salariat vizată la zi, copie la carnetul de student vizat sau adeverinta de student.  

 

 Beneficiarii burselor speciale sunt studentii FSEAP, INVATAMANT CU FRECVENTA!  
 

Studenţii care cumulează mai multe criterii de reducere vor beneficia de criteriul care acordă cea 
mai mare reducere de taxă. 
 
 Dosarele de bursă se vor depune la SECRETARIATUL ID al facultăţii până la data de 
19.11.2021 (interval orar: 13.00-15.00) sau trimise în format electronic(scanat PDF) la adresa 
sorin.vasilache@usm.ro. 
 

DECAN, 
Prof.univ.dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE 

 
 



 
 
 
 

DOMNULE RECTOR 
 
 
 
 

 SUBSEMNATUL........................................................................STUDENT(Ă)  LA FACULTATEA 

DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, PROGRAM DE 

STUDIU................................................, FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ZI / MASTER, ANUL........., AN 

UNIVERSITAR 2021-2022, VĂ ROG SĂ-MI APROBAŢI OBŢINEREA UNEI BURSE SPECIALE  - 

DIN VENITURI PROPRII, CONFORM CRITERIULUI: 

 
 

1. Studenţii cu situaţie materială deosebită sau cu boli grave – maxim 20% 

a. studenţi orfani de un părinte sau ambii părinți (până la 35 de ani) 

b. studenţi cu afecţiuni medicale grave  

c. studenți cu situație materială deosebită 

 

2. Studenţi angajaţi ai USV, pentru prima facultate – maxim 20% 

 

3. Studenţi cu părinţi, soţi, soţii, care lucrează în cadrul USV, pentru prima facultate  

–maxim 20%  

 

 

CONTACT(TEL.): 
  
 
 
DATA         SEMNĂTURA 
 

 
 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie prelucrate de Universitatea ”Ștefan 
cel Mare” din Suceava, ca operator de date cu caracter personal, în scop educație-cultură, în conformitate cu 
Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date. 
Am luat la cunoștință că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulamentul U.E.	679/2016	 și	publicate	 la	
adresa	www.usv.ro	‐	Protecția	datelor	cu	caracter	personal.	
	

Data,        Semnătura,   

 
 


