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Bursa de ajutor social pentru semestrul 2, se acordă la cerere, 

studenţilor de la învăţământul de zi fără taxă şi cu taxă, integralişti 
la sfârşitul semestrului 1, an univ. 2016-2017. 

 

Dosarele pentru bursa de ajutor social se depun la Secretariatul facultăţii până pe 

data de 17 MARTIE 2017 şi trebuie să conţină, după caz, următoarele acte: 
 
 

1. ADEVERINŢĂ din care să rezulte VENITUL NET al FIECĂRUI PĂRINTE pentru lunile 

noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 2017; 

2. CUPOANE de pensie pentru lunile noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 2017; 

3. ADEVERINŢE de venit impozabil PENTRU AMBII PĂRINŢI; 

4. ADEVERINŢE de venit agricol (lunar sau anual) PENTRU AMBII PĂRINŢI; 

5. COPII după certificate de naştere pentru fraţi / surori şcolari şi preşcolari (în care se va 
specifica dacă primesc sau nu bursă); 

6. ADEVERINŢE de elev/student pentru fraţi/surori în care se va menţiona dacă primeşte sau 

nu bursă precum şi cuantumul lunar al bursei (unde este cazul); 

7. HOTĂRÂRE judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament familial; 

8. Pentru studenții asistați  ai Caselor de copii: ADEVERINȚE de la Casa de copii și 

DECLARAŢIE de venituri dată la Notariat; 

9. ADEVERINŢĂ medicală vizată de Cabinetul medical studenţesc pentru studenţii bolnavi care 
se încadrează în Nomenclatorul bolilor cu handicap al Ministerului Sănătăţii;  

10. COPII după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi; 

11. DECLARAŢIE legalizată la Notariat pentru părinţii care nu lucrează sau nu realizează venituri; 

12. DECLARAŢIE (inclusiv a studentului care solicită bursa) pe propria răspundere, legalizată 
la Notariat, din partea membrilor de familie care au depăşit vârsta de 18 ani, că nu sunt căsătoriţi, 
că nu sunt angajaţi şi că nu desfăşoară activităţi aducătoare de venituri (unde este cazul). 
 

IMPORTANT 
 

 Venitul net mediu pe membru de familie pe lunile noiembrie, decembrie 2016 și ianuarie 

2017 trebuie să fie mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară – 1450 lei. 

 Studenţii care beneficiază de burse de studiu, NU POT beneficia şi de burse de ajutor 

social. 

 Toate actele eliberate vor avea: scris numele în clar al persoanelor care semnează. 
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