
Pentru acordarea BURSELOR SOCIALE, în vederea dovedirii veniturilor obținute se vor 

depune, după caz, fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele documente: 

 

1. Pentru  studenţii care dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de 

copii sau din plasament familial sunt suficiente documentele: 

- cerere tip în formatul impus de facultate  

- copie acte de identitate 

- copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în 

plasament 

- adeverinţă de la ANAF pentru anul 2022;  

- adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor;  

- dacă studentul nu realizează venituri de niciun fel, se va prezenta declaraţie pe proprie răspundere 

care să specifice acest lucru. 

 

2. Studenţii care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale 

vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației 

Naționale nr. 3392 / 2017, vor depune: 

- cerere tip în formatul impus de facultate  

- copie certificate medicale  

- copie act de identitate.  

3. Studenţii a căror familie realizează un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic 

decât valoarea salariului de bază minim net pe economie ( 1524 ron ) vor întocmi un dosar care să 

conţină:  

- cerere tip în formatul impus de facultate  

- copii acte de identitate pentru toţi membrii majori ai familiei;  

- copii certificate nastere pentru frati/surori minori; 

- adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor;  

- cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate, etc.);  

- copii de pe certificatul de deces ale părintelui (dacă este cazul); 

- cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj;  

- hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare;  

- pentru studenții din mediul rural, adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole;  

- adeverinţe de la ANAF pentru anul 2022 pentru toți membrii familiei, cu vârsta mai mare de 18 ani;  

- adeverință eliberată de școală sau universitate pentru frații/surorile solicitantului;  

- extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi;   

 

În cazul în care, unii dintre membrii familiei nu au cetățenie română și/sau nu realizează venituri în 

România, se vor prezenta documente echivalente și/sau declarație pe proprie răspundere si Ancheta 

sociala.  

Pentru membrii majori ai familiei solicitantului, inclusiv studentul, care nu realizează venituri de 

niciun fel, se va prezenta declaraţie care să specifice acest lucru ( indiferent de luna în care nu 

realizează venituri, din cele 3 ). 

 

 

 



NOTĂ 

 

Documentele  trebuie sa fie încărcate într-un singur fișier pentru fiecare membru al familei, 

dupa exemplul : 

1. Tata  (CI, adeverință ANAF, adeverinta venituri/cupon de pensie, adeverință primărie, 

declarație pe propria răspundere că nu realizează alte venituri, etc.) 

2. Mama… 

3. Student … 

4. Frate/sora 1… 

5. Frate/sora 2… 

6. Frate/sora 3… 

7. Etc. 

 


