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Studii Europene 
    

ANUNŢ SELECŢIE  

 

Înscrieri: 9-10 octombrie 2019  

orele 09.00-12.00 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

Criteriul de eligibilitate: studenții aparțin grupului aflat în situație de risc, au intrat la facultate 

cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat  sau aparțin unui grup socio-

economic defavorizat. 

Criteriul prioritar: studenții aparțin unui grup socio-economic defavorizat: provin din familii cu 

venituri mici; provin din mediul rural; sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice; sunt orfani 

de unul sau de ambii părinți; provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare; 

sau sunt de etnie romă. 

Criteriul adițional: respectarea egalității de gen. 

În caz de paritate, se va aplica regula: primul venit – primul servit 

 
Elementele cerute la dosar: 

 

Cerere de înscriere în grupul țintă 

Declarație utilizare date cu caracter personal (consimțământ) 

Adeverință de student  

Copie C.I. 

Dovadă încadrare în Criteriul de eligibilitate 

- Adeverință de student (pe care să fie menţionată media de la bacalaureat, pentru 

medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat)  

- Adeverință medicală - persoane cu dizabilități sau boli cronice 



                                             
 

Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE, AG166/SGU/NC/II) 

Proiect implementat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Studii Europene, în cadrul 

Schemei de Granturi pentru Universități 

Finanțat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Proiectul Privind Învățământul Secundar - 
Romanian Secondary Education Project (ROSE) 

 

- Adeverință care sa ateste etnia roma – pentru studenții de etnie romă 

 

- Copii după certificatele de deces ale părinţilor - pentru studenţii orfani; 

- Copie a hotărârii judecătoreşti - pentru studenţii din familii monoparentale 

- Adeverinţă că studentul provine dintr-o Casă de copii  

- Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în 

plasament familial 

 

Pentru criteriul venituri mici: 

- Declaraţia pe propria raspundere a studentului că nu realizează venituri;  

- 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);  

- Copie după Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare 

profesionale sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru lunile 

iulie-septembrie 2019; 

- Copie după Taloane sau adeverinţe de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii 

pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din lunile 

iulie-septembrie 2019. 

Se vor aplica criteriile de eligibilitate aferente burselor sociale. 

Calendar:  

9-10.10. 2019 – înscrieri, orele 09.00-12.00 

14.10 – afișarea rezultatelor 

15.10 – 9:00-12:00- depunerea contestațiilor 

16.10 – afișarea rezultatelor finale 

BIROUL DE ÎNSCRIERE: 

Facultatea de Studii Europene (Em. de Martonne 1) 

Biroul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Studii Europene, et. 1 

Interval orar: 09.00 – 12.00 

Persoana de contact: dr. Nicoleta Chicinaș 

 

 


