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BURSE SOCIALE SEM I 2017-2018 

 

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND DEPUNEREA DOSARELOR  PENTRU ACORDARE BURSELOR SOCIALE ŞI MEDICALE 

AFERENTE SEMESTRULUI  I 

AL ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018,  

DIN FONDUL FACULTĂŢII*/DIN FONDURILE EXTRABUGETARE ALE UBB 

 

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR SOCIALE: 

 

2 OCTOMBRIE -  20 OCTOMBRIE 2017 (STUDENŢI LA BUGET, INTEGRALIŞTI ) 

 

2 OCTOMBRIE -  27 OCTOMBRIE 2017 (STUDENŢI CU TAXĂ / STUDENŢI NEINTEGRALIŞTI – DIN FONDURI 

EXTRABUGETARE U.B.B.) 

 

 

DOSARELE SE DEPUN LA DECANAT, ADMINISTRATOR ŞEF FACULTATE, ÎNTRE ORELE 9 – 12 . 

 

OBSERVAŢII GENERALE: 

- DOCUMENTELE SE PUN ÎNTR-UN DOSAR PLIC; 

- ANEXA NR. 8 SE SCRIE DE MÂNĂ; 

- ADEVERINŢELE DE VENIT NET TREBUIE SĂ FIE PE LUNILE: IUNIE, IULIE, AUGUST 2017!; 

-ADEVERINŢELE MEDICALE TREBUIE ATAŞATE ÎN ORIGINAL ŞI ELIBERATE DE MEDICUL SPECIALIST! ; 

-TOATE DOCUMENTELE DE MAI JOS TREBUIE DEPUSE ÎN ORIGINAL CU EXCEPŢIA CELOR ÎN DREPTUL CĂRORA 

ESTE MENŢIONAT ”COPIE/COPII” 

 

- SALARIUL MINIM NET ESTE DE 1065 LEI 

 

 

DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSELOR SOCIALE ŞI MEDICALE VOR CONŢINE, DUPĂ CAZ,  

URMĂTOARELE ACTE, CF. REGULAMENTULUI DE BURSE: 

 

Art. 18. (1) Documentaţia necesară obţinerii unei burse de ajutor social diferă în funcţie de situaţia în care se află studentul. 

(2) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de ambii părinţi vor depune umătoarele documente: 

1) cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii; 
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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 (de exemplu: 

chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 

studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) 

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. 8). 

 

(3) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor 

depune umătoarele documente: 

1) cerere tip, conform Anexei 7, 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. 

8). 

 

(4) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe motive medicale vor depune următoarele documente: 

1) cerere tip, conform Anexei 12, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic 

primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În 

certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la 

art. 16, aliniatul (3), punctul 3). 

 

(5) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, 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: 
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1) cerere tip, conform Anexei 7, 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 al familiei care nu obţine nici un fel de venit în faţa unui notar sau la primăria 

localităţii în care îşi are domiciliul; 

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 (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale , activităţi de exploatare a 

proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc.,conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); 

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. 

8). 

 

(6) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care au vârsta cuprinsă între 26 şi 35 de ani vor depune următoarele documente: 

1) cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, 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, etc.; 
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4) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, 

persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: 

terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); 

5) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea 

Anexa nr. 8). 

 

(7) Pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă, pentru familiile de studenţi, dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social 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 (de exemplu: 

chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 

studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); 

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, din care sa reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea 

Anexa nr. 8). 

 

(8) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate* (Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter 

ocazional de maternitate se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului).  

Studentele vor depune următoarele documente: 

1) cerere tip, conform Anexei 7, vizată de către secretariatul facultăţii; 

2) copie a buletinului/ cărţii de identitate; 

3) copie a certificatului de naştere al copilului. 
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(9) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate* (Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter 

ocazional de maternitate se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului).  

Studenţii ale căror soţii nu realizează alte venituri decât bursele vor depune următoarele documente: 

1) cerere tip, conform Anexei 7, 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 (de exemplu: chirii, 

persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: 

terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); 

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. 8). 

 

(10) În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces*(Cererile pentru bursele de ajutor social cu caracter ocazional 

în caz de deces se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului).  

Se depun următoarele documente: 

1) cerere tip, conform Anexei 7, 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.; 
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d) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: 

chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 

studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); 

e) declaraţie pe propria răspundere, dată la notar sau de forma Anexei nr. 8, după caz, din care să reiasă că nu mai realizează şi 

alte venituri decât cele declarate. 

 

(11) Dosarele depuse în vederea obţinerii unei burse de ajutor social se preiau în forma înaintată de student. Este interzis refuzul de înregistrare a 

dosarului. Completarea acestor dosare survenită ulterior depunerii nu este posibilă cu excepția clarificărilor solicitate de Comisia de Burse pe 

Universitate. 

 

(12) Declaraţiile solicitantului sau ale membrilor familiei acestuia date în faţa notarului public nu sunt necesare şi obligatorii în niciuna din 

situaţiile în care documentele cu privire la venituri, eliberate de autorităţi ale statului, certifică inexistenţa altor venituri decât cele declarate. 

 

(13) Bursa de ajutor social cu caracter ocazional se acordă în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă, stabilită de Senatul Universităţii, 

indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel: 

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, 

respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie 

nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă un venit lunar net mediu pe membru de familie mai 

mare decât salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an 

universitar. (Dosarele pentru obţinerea bursei de ajutor social cu character ocazional cuprind aceleaşi acte ca şi cele menţionate anterior, după 

caz). 


