Documente necesare obţinerii bursei sociale
Art. 1 (1) Documentaţia necesară obţinerii unei burse sociale diferă în funcţie de situaţia
în care se află studentul.
Art. 2. În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii orfani de ambii părinţi vor
depune umătoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 6, vizată de către secretariatul facultăţii;
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3. copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
4. documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
b) adeverinţa de somaj;
c) adeverinţa de venit net;
d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile
nete obţinute din activităţi autorizate;
e) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu
mai are şi alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 7 ).
Art. 3. În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii proveniţi din casele de copii
(centrele de plasament) sau plasament familial vor depune umătoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 6 vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) documente justificative privind situaţia în care se află: a) adeverinţă din care să
rezulte faptul că solicitantul se află în plasament; b) copie a hotărârii judecătoreşti
din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial;
4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale, după caz:
a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
b) adeverinţă de şomaj;
c) adeverinţă de venit net, etc.;
5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are şi alte
venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 7).
Art. 4. În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii care solicită burse pe
motive medicale vor depune următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 6, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) certificat medical eliberat de un medic specialist, altul decât medicul de familie,

în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care
suferă studentul. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona în
mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate la art.
16, aliniatul (1), punctul b).
4) fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie care să ateste
problema medicală.
Art. 5. În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii care provin din familii ale
căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât
cuantumul venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:
1. cerere tip, conform Anexei 6, vizată de către secretariatul facultăţii;
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
4. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă
este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
5. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă
de învăţământ;
6. declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată
la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori
ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care
nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
7. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme
medicale;
8. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru
acordarea bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz:
a. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
(indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare;
b. adeverinţă de şomaj;
c. adeverinţă de venit net, etc.;
9. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare membru major al familiei în
faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, din care să
reiasă că nu are alte venituri decât cele declarate;
10. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un
părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
11. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se
completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru
student şi fraţii acestuia;
12. documente jutificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei

13. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi
familia sa nu mai are şi alte venituri (a se vedea Anexa nr. 7).
Art. 6. Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă, pentru familiile de
studenţi, dosarele pentru acordarea bursei sociale cuprind următoarele documente:
1. studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin
venituri proprii vor depune documentele menţionate la aliniatul (5) pentru
familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă:
a) copie a certificatului de căsătorie;
b) adeverinţă de student pentru celălalt soţ;
c) copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);
2. student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune
documentele prezentate la aliniatul (5) pentru familia din care provine studentul,
dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate
pentru soţ, dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de
căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru
soţ/ soţie se adaugă:
a) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
b) adeverinţa de venit net, adeverinţa de somaj, cupoane sau adeverinţa de
la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se
iau în considerare, etc.
c) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile
nete obţinute din activităţi autorizate
d) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar a soţului/ soţiei care nu
este student/ studentă, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte
venituri decât cele declarate, după caz;
e) declaraţie pe propria răspundere a studentului, dată la notar, din care sa
reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.
Art. 7. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru
maternitate, studentele vor depune următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 6, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copie a certificatului de naştere al copilului;
4) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are
şi alte venituri.

Art. 8. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru
maternitate, studenţii ale căror soţii nu realizează alte venituri decât bursele vor depune
următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 6, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copie a buletinului/ cărţii de identitate al/ a soţiei;
4) copie a certificatului de căsătorie;
5) copie a certificatului de naştere al copilului;
6) documente justificative privind veniturile proprii şi ale soţiei, după caz:
a) cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii;
b) adeverinţa de somaj;
c) adeverinţa de venit net, etc.;
7) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate;
8) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, a soţiei studentului, din care să
reiasă că nu mai realizează şi alte venituri decât cele declarate;
9) declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are
şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 7).
Art. 9. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se
depun următoarele documente:
1) cerere tip, conform Anexei 4, vizată de către secretariatul facultăţii;
2) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
3) copie a certificatului de căsătorie;
4) copie a certificatului de naștere;
5) copie a certificatului de deces;
6) membrul familiei (rudenie de grad I) va depune la dosar şi documente
justificative privind veniturile:
a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei
de urmaş pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii (dacă
este cazul);
b) adeverinţa de somaj (dacă este cazul);
c) adeverinţa de venit net (dacă este cazul), etc.;
d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile
nete obţinute din activităţi autorizate
e) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu
mai realizează şi alte venituri decât cele declarate.

