
                                                           ANUNȚ Burse semestrul II, an universitar 2022/2023 

           ■ CERERILE PENTRU BURSA DE MERIT ȘI PERFORMANȚĂ SE DEPUN PE PLATFORMA 

                                                        https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/  

                                         în perioada 27 februarie 2023 ora 8,00 – 17 martie 2023 până la ora 16,00 

La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului 
referitoare la conformitatea documentelor.  

 

       ■CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE și MEDICALE  se încarcă în perioada 27 

FEBRUARIE 2023 – 17 MARTIE 2023 pe platforma: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ 

                                        Documentele încărcate electronic nu se mai depun fizic  ! 

                                      
În situația în care dosarul depus online în vederea obținerii unei burse de ajutor social nu este complet iar Comisia de burse a facultății solicită 
clarificări conform art. 16 (13) din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți,  documentele solicitate se pot depune și fizic la 
secretariatele facultăților.  

    IMPORTANT: Studenții vor completa câmpul VENIT MEDIU NET / MEMBRU FAMILIE în momentul înscrierii. 
 

VENITUL MAXIM ADMIS PE MEMBRU DE FAMILIE: venit net de 1524 lei/membru de familie pe lunile OCTOMBRIE 2022, NOIEMBRIE 2022 și  DECEMBRIE 

2022 

                                                 

                             Cererile de bursă se descarcă de pe site-ul facultății 

Studenții care studiază în regim cu taxa pot depune dosare pentru bursă de ajutor social din 
fondul Rectoratului în perioada 27 februarie 2023 ora 8,00 – 17 martie 2023 până la ora 16,00. 

https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/
https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Declaratie-bursa-documente-electronic-sem.2-an-univ.-2022-2023.rtf
https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Declaratie-bursa-documente-electronic-sem.2-an-univ.-2022-2023.rtf
https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/


Dosarul pentru bursă socială cuprinde: 

1. cerere de bursa tip anexa nr. 7– se descarcă de pe site-ul facultății 

2. anexa nr. 8– se descarcă de pe site-ul facultății 

3. anexa  nr. 9– se descarcă de pe site-ul facultății 

4. copie a certificatului de naștere a aplicantului 

5. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul) ale celorlaţi membri ai familiei, aflaţi 

în întreţinerea părinţilor 

6. adeverinţe de elev, student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ; 

7. 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; 

8. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale; 

9. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, 

după caz: 

a) copii ale cupoanelor sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru 

lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2022; 

b) adeverință de șomaj; 

c) adeverință de venit net pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2022; 

d) adeverinţă de şomaj, dacă este cazul; 

10. 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 își are domiciliul (se pot cumula pe o declarație mai mulți membri); 

11. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; se completează cu adeverință/copii ale 

cupoanelor privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și frații acestuia; 

12. 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; 

13. documente justificative de la (ANAF) Administraţia Financiară (adeverinţă de venit) privind veniturile nete obţinute din activităţi 

autorizate pt toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi 

comerciale, activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conf. Prevederilor 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) pentru student și familia acestuia pt anul 2022 (în original) 

14. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care sa reiasă că el și familia sa nu mai are și alte venituri (a se vedea anexa 

nr.8) 

15. anchetă socială (dacă veniturile sunt zero). 

16. Declarația bursa documente în format electronic 

https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-7-burse-sem.-2-an-univ.-2022-2023.pdf
https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-8-burse-sem.-2-an-univ.-2022-2023.pdf
https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-9-burse-sem.-2-an-univ.-2022-2023.pdf
https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Declaratie-bursa-documente-electronic-sem.2-an-univ.-2022-2023.rtf


 

 

Studenţii proveniţi din casele de copii (centre de plasament) sau plasament familial vor depune pe lângă Anexa 7, Anexa 8, Anexa 9, 
copie CI, copie certificat de naștere,  următoarele documente privind situația în care se află: 

1. adeverinţă din care să rezulte că solicitantul se află în plasament- în original 

2. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament familial 

3. documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea căminului social, după caz:  

4. copii ale cupoanelor sau adeverință pentru alocația de plasament, adeverință de șomaj, adeverință de venit net; 

5. documente justificative de la Administrația Financiară (ANAF) (adeverinţă de venit) privind veniturile nete obținute din activități 
(de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale, activități de exploatare a proprietăților 
personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conf. Prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) 

6. declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu are și alte venituri decît cele declarate (anexa 8). 

Studenţii care solicită bursă pe criteriul medical vor depune: 

1.cerere de bursa tip anexa nr. 7– se descarcă de pe site-ul facultății 

2. anexa nr. 10 – se descarcă de pe site-ul facultății 

 3. copie a buletinului/cărţii de identitate 

4. CERTIFICAT MEDICAL – (atenție NU SE ACCEPTĂ ADEVERINȚA MEDICALĂ!)  eliberat de un medic specialist, (care a promovat 
examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competențe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat 
medical de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.  

În documentul medical prezentat de student se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli 
specificate la art.13, alineatul (3), punctul 2), încadrarea o poate face medicul specialist, medicul de familie sau medicul facultății. 

Documentul medical va fi vizat de medicul de familie sau de medicul din cadrul UBB, dr. BOJAN Mircea ( cabinetul medical este în 
cadrul Căminului Sport XXI – str. Pandurilor nr. 7 ).  

https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-7-burse-sem.-2-an-univ.-2022-2023.pdf
https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Anexa-10-burse-sem.-2-an-univ.-2022-2023.pdf


Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală 
cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare atestate 
de un medic specialist, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc), surditate, fibroza chistică, cei infestati 
cu virusul HIV, sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli 
cornice pe care senatele universitare le pot lua în considerare  atestate de un medic specialist și și studenții care prezintă un Certificat 
de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. 

5. Declarația bursa documente în format electronic 

 

Regulamentul de acordare al burselor este disponibil la adresa: 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse 

Cuantumul burselor: 

Bursa de performanță 1000 lei/ lunar 

Bursa de merit 700 lei/ lunar 

Bursa de ajutor social 580 lei/ lunar 

 

 

https://www.cs.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Declaratie-bursa-documente-electronic-sem.2-an-univ.-2022-2023.rtf

