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PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SOCIALE PE SEMESTRUL I  

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 
  
 (1) Bursele sociale se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul de zi (licenţă şi master), şcolarizaţi în regim  
bugetat, care nu beneficiază de bursă de merit şi care se încadrează într-una din următoarele categorii:  
a) studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;  
b) Studenţii bolnavi cronic  
Acte necesare:  
- Cerere;  
- copie după buletinul de identitate;  
- adeverinţă medicală sau certificat medical de la medicul specialist care să ateste că suferă de: T.B.C. (se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, 
sindrom de malabsorţie grav, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice SIDA sau virus HIV, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut.  
Documentele medicale vor fi vizate de către policlinica studenţească şi va fi specificat în care categorie de boală, din cele enumerate mai sus, se incadreaza 
diagnosticul.  
 
c) studenţii integralişti a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, de la momentul depunerii cererii, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai 
mare decât salariul minim pe economie (1250 lei/lună pentru lunile iulie, august şi septembrie 2016);  
Acte necesare:  
- Cerere;  
- declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent 
de natura acestora (din privatizare sau ca angajaţi);  
- copie carte identitate;  
- declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat);  
- documente (adeverinţe sau după caz, cupoane de pensie sau şomaj) din care să rezulte că veniturile nete realizate de fiecare părinte, (soţ/soţie dacă este cazul) 
precum şi ale studentului pe lunile iulie, august şi septembrie 2016. Venitul net mediu pe membru de familie nu trebuie să depăşească 1250 lei/lună pentru lunile 
iulie, august şi septembrie 2016 (în cazul adeverinţelor pentru salariaţi va exista clar specificaţia: venit net realizat);  
- adeverintă de la Primarie cu venitul agricol anual 
- pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după 
certificatul de naştere, cupoane pentu cei care primesc alocatie.  
- pentru fiecare membru al familiei care nu realizeaza venituri (cu varsta peste 18 ani) se va depune declaratie notariala în care acestia vor specifica faptul ca nu 
realizeaza venituri 
- pentru familiile care nu au nici un venit se va depune în plus si ancheta sociala de la Primarie. 
 
d) studenţii orfani de ambii părinţi care realizează venituri, în raport de mărimea acestora, în limita fondurilor disponibile;  
Acte necesare:  
- Cerere;  
- declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte veniturile nete realizate de acesta, indiferent de natura 
acestora (pensie de urmaş, venituri din privatizare, sau ca angajat);  
- copie carte identitate;  
- declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat);  
- documente doveditoare de venituri pentru lunile iulie, august şi septembrie 2016. Venitul net mediu pe membru de familie nu trebuie să depăşească 1250 lei/lună 
pentru lunile iulie, august şi septembrie 2016; 
- cupoane pensie urmaş  
- adeverinţă salariu student în cazul în care este angajat (venit net realizat)  
- adeverinţă elev/student in cazul în care mai există fraţi care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ  
- adeverintă de la Primarie cu venitul agricol anual 
- certificatele de deces ale părinţilor în copie  
e) studenţii care provin din casele de copii sau plasament familial care realizează venituri, în raport de mărimea acestora, în limita fondurilor disponibile;  
Acte necesare:  
- Cerere;  
- declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte veniturile nete realizate de acesta, indiferent de natura 
acestora (pensie, venituri din privatizare, sau ca angajat);  
- copie carte identitate;  
- declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat);  
- documente doveditoare de venituri pentru lunile iulie, august şi septembrie 2016. Venitul net mediu pe membru de familie nu trebuie să depăşească 1250 lei/lună 
pentru lunile iulie, august şi septembrie 2016 
- cupoane pensie  
- adeverinţă salariu student în cazul în care este angajat (venit net realizat)  
- certificat de provenienţă din casele de copii sau plasament familial  
f) studenţii orfani de un părinte, în raport de veniturile familiei, dacă acestea există, cu condiţia să nu aibă mai mult de două restanţe.  
Acte necesare:  
- Cerere;  
- declaraţie de venituri, pe propria răspundere a studentului în faţa notarului public din care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de 
natura acestora (din privatizare, sau ca angajaţi);  
- copie carte identitate;  
- declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat);  
- documente (adeverinţe sau după caz, cupoane de pensie sau şomaj, cupoane pensie urmaş) din care să rezulte că veniturile nete realizate de părinte, precum şi ale 
studentului pe lunile iulie, august şi septembrie 2016. Venitul net mediu lunar pe membru de familie nu trebuie să depăşească 1250 lei/lună pentru lunile iulie, 
august şi septembrie 2016 (în cazul adeverinţelor pentru salariaţi va exista clar specificaţia: venit net realizat);  
- adeverinta de la Primarie cu suprafata de teren agricol si venitul agricol anual 
- pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau student ale acestora, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după 
certificatul de naştere;  
- pentru fiecare membru al familiei care nu realizeaza venituri (cu varsta peste 18 ani) se va depune declaratie notariala în care acestia vor specifica faptul ca nu 
realizeaza venituri 
 - certificatul de deces în copie 

(2) Pot beneficia de bursă socială din alocatiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.1, numai dacă dovedesc 
cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.  
NOTĂ: Actele se vor prezenta la secretariat în perioada 14 octombrie 2016 – 28 octombrie 2016. Dosarele se vor depune personal, numai cu actele complete.  
Afişat azi, 14.10.2016 


