
 

 

BURSA  DE AJUTOR SOCIAL 

ANUL UNIVERSITAR 2019-2020  

 

Studenţii a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni (iunie, iulie 

august) un venit net lunar mediu  mai  mare  decât  salariul  minim  net 

pe economie, respectiv 1263 lei/membru de familie, pot depune cerere in 

vederea obtinerii bursei de ajutor social 

     

 

ACTE NECESARE (în funcţie de caz): 

- cerere (formular tip) – se primeşte de la decanat; 

- adeverinţă din care sa rezulte veniturile nete si asimilate acestora pentru părinţii studentului 

si, daca este cazul, ale studentului  pe lunile iunie, iulie, august  2019; 

- declaraţie dată în faţa notarului pe numele părinţilor care nu sunt angajaţi, nu sunt pensionari, 

şomeri…etc, cu menţiunea expresă că în lunile iunie, iulie, august 2019  nu au realizat nici un 

fel de venit. Fară această menţiune declaraţia notarială nu este valabilă !!!  

- pentru studenţii a căror ambii părinţi nu realizează nici un fel de venit (venit zero / membru de 

familie) vor aduce de la Primăria unde se află domiciliul stabil,  ANCHETĂ SOCIALĂ. 

- cupoane de pensie (ajutoare, indemnizatii si alte forme de sprijin cu destinatie speciala) pe lunile 

iunie, iulie, august 2019. În lipsa cupoanelor, studentul va solicita o adeverinţă de la casa de pensii 

cu pensia cuvenită pe lunile menţionate. 

- cupoane de şomaj pe lunile iunie, iulie, august 2019. În lipsa cupoanelor, studentul va solicita o 

adeverinţă de la  AJOFM  cu şomajul cuvenit,  pe lunile menţionate. 

- adeverinţă de la Administraţia Financiară (ANAF) pentru părinţi,  frați/surori şi student. 

- adeverinţă de la Primărie pe numele ambilor parinţi cu menţiunea că se realizează sau că NU se 

realizează venituri din agricultură, si sa se mentioneze daca familia  primeste ajutor social pentru 

asigurarea venitului minim garantat. 



- cupoane de pensie de urmaş pe lunile iunie, iulie, august 2019 şi copie după certificatul de 

deces al părintelui (părinţilor). În lipsa cupoanelor, studentul va solicita o adeverinţă de la casa de 

pensii cu pensia cuvenită pe lunile menţionate. 

- cupoane de pensie alimentară pe lunile iunie, iulie, august 2019 şi  copie după sentinţa de divorţ 

a părinţilor. Daca studentul nu primeste pensie alimentara acesta trebuie sa aduca o declaratie pe 

proprie raspundere, data in fata notarului.  

- adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi 

alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare). 

- copie după certificatul de naştere al fraţilor/surorilor preşcolari. 

- adeverinţă de la casa de copii sau dovada de plasament  pentru studenţii care sunt în astfel de 

situaţii. 

- Copie după carte de identitate: părinți, frați/surori și student. 

 

Observaţii:   

 
- Pentru bursa de ajutor social ocazională (conf. Pct.4.2. – Anexa 1B din Regulamentul privind 

acordarea de burse) 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 depasi 75% din salariul  minim 
net pe ţară (si anume, 947,25 lei/membru de familie). Studenţii care depun acte pentru bursa socială 
şi se încadrează în acest plafon, nu trebuie să depună alte acte pentru bursa socială ocazională.  

 

ACTELE SE DEPUN LA DECANATUL (SECRETARIATUL) 

FACULTĂŢII ÎN PERIOADA: 7 – 15 octombrie 2019 

 

între orele 12,00 – 15,00 
 

 

Nu se vor accepta dosare incomplete şi nici depunerea 

actelor după termenul stabilit !!! 

 

Studenţii care au nelămuriri în privinţa actelor, sunt  rugaţi 
SĂ SE  PREZINTE, PERSONAL,  la secretariatul facultăţii.  

 

 

 

 

 


