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ACTELE NECESARE OBŢINERII BURSEI DE AJUTOR SOCIAL  

SEM. I 2018 / 2019 

 

Pot obţine bursa de ajutor social studenţii care la finele anului univ.2017/2018 

sunt integralişti şi care studiază la forma de finanţare BUGET, cu 

   VENITUL LUNAR NET PE MEMBRU DE FAMILIE ≤ 1162 lei/lună  

documentele din care rezultă veniturile se aduc pentru lunile: 

iunie, iulie, august 

1. CERERE TIP, de la secretariatul facultăţii; 
2. COPIE a buletinului /cărţii de identitate ; 
3. ( pentru studenţii orfani de ambii părinţi ) 

• Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor; 

• Cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei 
de urmaş pentru lunile menţionate; 

• Adeverinţa de şomaj; 

• Adeverinţă de la primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile 
nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 
studentului : terenuri agricole, păduri, chirii etc; 

4. ( pentru studenţii care provin din centre de plasament familial) 

• Adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de 
plasament ; 

• Copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află  
în plasament familial; 

5. ( pentru studenţii bolnavi ) 

• Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de 
familie al studentului. În certificatul medical prezentat de student se va 
menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului;  
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6. PENTRU STUDENŢII CARE PROVIN DIN FAMILII ALE CĂROR  VENITURI LUNARE 
NETE MEDII PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT MAI MICI DECÂT CUANTUMUL 
MINIM NET PE ECONOMIE ( 1162 LEI ): 

• Copii ale actelor de identitate ale părinţilor; 

• Copii ale certificatelor de naştere şi ale carților de identitate (dacă este 
cazul) ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor; 

• Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care 
urmează o formă de învăţământ, din care să rezulte că nu beneficiază 
de burse sau alte forme de sprijin material ; 

• Declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar 
sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori 
aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi 
nici nu obţin venituri proprii ; 

• Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori; 

• Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile 
nete obţinute din activităţi autorizate ( de exemplu: chirii 
persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale); 

• Declaraţie pe propria răspundere dată de părintele care nu obţine nici 
un fel de venit în faţa notarului sau la primăria pe raza căreia îşi are 
domiciliul; 

• Copie după certificatul de deces al părintelui, în cazul în care studentul 
este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţe/cupoane 
privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia; 

• Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se 
completează cu adeverinţe/cupoane cuantumul pensiei alimentare, 
pentru student şi fraţii acestuia; 

• Adeverinţă de la primăria pe raza căreia are domiciliul, privind 
veniturile nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor 
personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii 
etc; 

• Pentru studenţii căsătoriţi, în cazul în care niciunul dintre soţi nu are 
venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor 
lunare nete medii ale celor 2 familii din care provin cei 2 studenţi (dacă 
e cazul); 
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• Pentru studenţii căsătoriţi, în cazul în care unul dintre soţi are venituri, 
iar celălat nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între 
venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul 
mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu 
realizează venituri (dacă e cazul); 

• Pentru studenţii căsătoriţi, în cazul în care ambii soţi au venituri, venitul 
lunar mediu se calculează ca medie între veniturile celor 2 soţi. 

 

Documentele se depun la camera IM205. 

TERMEN DE DEPUNERE: 19 octombrie 2018. 

 
 

 

 

 

 


