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Pentru a beneficia de bursă socială trebuie să vă încadrați în 
venitul minim net mediu pe membru de familie și având 
calitatea de student integralist (fără restanțe) – SEMESTRUL II 

1.346 lei / lună   

ACTE NECESARE DOSARULUI DE BURSĂ SOCIALĂ 

- Adeverințe VENITURI NETE (toți membrii majori ai familiei) defalcate pe ultimele 
3 (trei) luni dinaintea începerii semestrului/anului universitar (noiembrie, 
decembrie, ianuarie)  
 
-Cupoane de pensii pe ultimele trei luni (unde e cazul) - (noiembrie, decembrie, 
ianuarie). 
 

-Cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş 
pentru cele 3 luni consecutive (unde e cazul) 
 
- 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, venituri 
salariale și asimilate acestora ale studentului etc., conform prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare) 
 
-Adeverință notariat/primărie (în cazul veniturilor agricole). 

-Adeverință (frate/soră) de student(ă)/elev(ă) – (unde este cazul). 

-Declarație pe propria răspundere (notariat) în cazul în care părinții nu obțin 
venituri. 
 
-Cupoane alocație pentru frați/surori – 18 ani (unde e cazul 19 ani)   
  (noiembrie, decembrie, ianuarie). 
 
-Copie certificat deces părinţi (unde este cazul).  

- Copie Hotărâre judecatorească de divorț (în cazul veniturilor din pensii 
alimentare). 

- Hotărârea privind darea în plasament  (unde este cazul).  

- Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să 
se prezinte încadrarea în grad de handicap permanent, grav sau accentuat. În 
certificatul medical prezentat de student se va menţiona în mod obligatoriu 
încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate la art. 6, aliniatul (2), lit. 
b). (unde e cazul).  

 

ACTELE SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2020 ora 15.00 
Dosarele incomplete nu sunt acceptate. 


