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 În atenția studenților români de la învățământul cu frecvență. 
 

 

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, studenţii vor depune la secretariatul facultăţii o cerere 

însoţită de declaraţia de venituri şi de actele justificative, până la data stabilită de comisia de burse. 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu o singură altă categorie de bursă. 

Actele justificative pentru obţinerea burselor de ajutor social se vor referi la ultimele trei luni, 

înainte de începerea semestrului (iulie 2019, august 2019, septembrie 2019). Dosarul pentru solicitarea 

burselor de ajutor social conține:  

a)  adeverinţe cu veniturile nete totale lunare ale părinţilor sau soţului (soţiei) încadraţi în 

muncă şi, eventual, al studentului (studentei) iulie 2019, august 2019, septembrie 2019).   

 sau 

 cupoanele de pensii (iulie 2019, august 2019, septembrie 2019) 

 sau 

adeverinţe cu ajutorul de şomaj sau ajutorul social de la Oficiul Forţelor de Muncă sau 

cupoanele pe ultimele trei luni (iulie 2019, august 2019, septembrie 2019); 

b)  adeverinţe de la Administraţia financiară, pe numele fiecărui membru al familiei, cu venitul 

net pe ultimele trei luni (sau net anual)( iulie 2019, august 2019, septembrie 2019). Pentru cei 

din mediul rural adeverinţe de la primărie cu venitul agricol net anual pentru anul precedent; 

c) adeverinţe de elev sau student la învăţământul de stat, învăţământ cu frecvenţă sau copie 

după certificatul de naştere pentru fraţii (surorile) sau copiii studenţilor care nu au îndeplinit 

vârsta de şcolarizare; 

d)  copie după certificatul de deces pentru studenţii care au părinţii decedaţi sau hotărâre de 

divorţ pentru studenţii cu părinţi divorţaţi; 

e) copie după certificatul de căsătorie pentru studenţii căsătoriţi; 

f) cupon/extras de cont bancar pentru alocații copii pt. lunile iulie 2019, august 2019, 

septembrie 2019; 

g)  cupon/extras de cont bancar pentru alocații de plasament pt. lunile iulie 2019, august 2019, 

septembrie 2019; 

h) Certificat de la medicul specialist, altul decât cel de familie pt studenții care prezintă 

probleme medicale (cu viză de la cabinetul medical studențesc); 

i) copia cărții de identitate a solicitantului; 

j) extras de cont bancar în care se dorește virarea bursei; 

k) declaraţie pe proprie răspundere a veniturilor realizate de familia solicitantului; 

l) cerere pentru acordarea bursei sociale. 

Pentru orice situație atipică, mai dificil de interpretat, se recomandă anchetă socială.  

 

Venitul net 1263 lei/membru. 

Termen limita – 04 noiembrie 2019. 

 

 

Secretar-șef facultate, 

 

Ing. Elena Mărmureanu 
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