
INFORMAŢȚII BURSĂ SOCIALĂ 

 
A. Pentru cei care solicită bursă socială pe bază de venit pe membru de familie 

Acte necesare obligatorii: 

1. cerere (formular tip – se primeşte de la Secretariat, sau se descarcă de pe site-ul facultății); 

2. copii ale cărților de identitate sau certificatelor de naştere, după caz ale membrilor familiei (părinți şi ceilalți membri 

ai familiei aflați în întreținerea părinților); 

3. adeverințe de la administrația financiară pentru părinți şi student pe anul 2018 (pentru alte venituri, decât salariul – 

ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.); 

4. adeverințe de la Primărie pe numele părinților şi al studentului pentru atestarea venitului agricol (sa reiasă explicit 

dacă se realizează venit agricol); 

5. adeverințe cu venitul net al părinților/studentului pe lunile iunie, iulie, august 2018, care pot fi, după caz: 

- adeverință de salariu, sau 

- cupoane de pensie, sau 

- cupoane de şomaj, sau 

- declarație dată în fața notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile 

menționate mai sus; 

 

Acte necesare după caz: 

- numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ŢUniCredit, BRD, ING - pentru cei 

care nu au mai beneficiat de bursă;  

- declarație pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității unde îşi are 

domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ şi nu obțin venituri 

proprii; 

- adeverință de la Primărie, în cazul în care se primeşte ajutor social pentru asigurarea venitului minim garantat; 

- cupoane de pensie de urmaş pe lunile iunie, iulie, august 2018 + copie legalizată după certificatul de deces al 

părintelui (părinților) – pentru studenții orfani; 

- cupoane de pensie alimentară pe lunile iunie, iulie, august 2018, sau declarație dată la notar de către student şi de 

către părintele căruia i-a fost încredințat, că nu primesc pensie alimentară  + copie după sentința de divorț a părinților; 



- adeverințe de şcolarizare de la frații/surorile studentului + cupoanele de alocație pentru aceştia pe lunile iunie, 

iulie, august 2018 (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocațiile de stat pentru copii, precum şi alocațiile 

suplimentare); 

- copie după certificatul de căsătorie al studentului(ei) [dacă se cere bursă de ajutor social după venitul soției /soțului] – 

pentru studenții căsătoriți; 

- copie după certificatul de naştere al copiilor studentului(ei); 

- adeverință de la casa de copii, pentru studenții asistați de aceste instituții; 

- anchetă socială, pentru cei care realizează 0 lei venit mediu net lunar pe membru de familie. 

 

ACCEPTĂM NUMAI DOSARE COMPLETE!!!!! 

 

Observații:  

- Pentru anul universitar 2018-2019 se stabilește valoarea netă de 1112 lei referința pentru evaluarea dosarelor de 

bursă socială depuse de studenți.  

- Pentru bursa de ajutor social ocazională sunt necesare aceleaşi acte, ca şi pentru bursa de ajutor social. Pentru acest 

tip de bursă venitul mediu net lunar pe membru de familie nu poate depăşi suma de 834 lei (75% din 1112 lei). Studenții 

care depun acte pentru bursa socială şi se încadrează în acest plafon, nu trebuie să depună alte acte pentru bursa 

socială ocazională.  

 

B. Pentru cei care solicită bursă socială pe bază medicală 

1. cerere (formular tip – se primeşte de la Secretariat, sau se descarcă de pe site-ul facultății); 

2. certificat de la un medic de specialitate (altul decât medicul de familie), în care să se prezinte evoluția şi tabloul clinic 

al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile art. 3.1, lit.b. din Anexa 1 al 

Regulamentului privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, vizat de Dispensarul Studențesc. 

 

 

TERMEN DEPUNERE DOSARE:  

12 octombrie 2018 


