
ANUNŢ 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE 

BURSĂ SOCIALĂ PENTRU SEM. II (2021-2022) 

 

- cerere (Anexa 4) 

- declarația de venituri (Anexa 5) 

- declarație pentru acordul prelucrării  datelor personale, în vederea efectuării tuturor     

operațiunilor necesare referitoare la acordarea și plata bursei sociale (model atașat) 

- o copie după cartea de identitate a studentului 

- un extras de cont bancar personal (nu de depozit), pe numele studentului, la una din 

următoarele bănci BRD, Raiffaisen, BCR, ING, Transilvania. Plata bursei se face prin  

card bancar. Modificarea ulterioară a contului va fi făcută cu minim 30 zile înainte fără 

a se închide contul vechi. 

- documente justificative: 

- adeverinţa de salariat pentru venitul net realizat de părinţi în ultimele 3 luni (noiembrie  

2021, decembrie 2021 şi ianuarie 2022). 

- cupoane de pensie pentru ultimele 3 luni sau adeverinţa de la Direcţia pentru probleme  

de muncă şi ocrotiri sociale – Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat. 

- declaraţie pe propria răspundere pentru părinţii care nu realizează nici un fel de venit, 

însoţită de documentele care atestă acest lucru (dacă este cazul), conform  art.15, litera a) 

din Ord. MEN 3392/ 2017; eventual o declaraţie notarială sau ancheta socială, cf. Art.67, 

 pct. (1), lit.b) din Procedura PO.PRS.03,ed.2, revizia 2 

- adeverinţa emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru Legea nr. 416/ 2001, 

cu modificările şi completările ulterioare, privind venitul minim garantat (dacă este cazul). 

- adeverinţa emisă de primăria de la domiciliul studentului, pe numele părinţilor acestuia, 

pentru teren (Legea nr. 18/ 1991), modificata în Legea nr. 247/ 2005 şi veniturile obşinute 

din activităţi agricole conform Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- certificatul fiscal sau adeverinţa de la Administraţia Finanţelor publice pentru veniturile 

realizate conform O.U.G. nr. 44/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

- adeverinţa de elev sau student pentru fraţii sau surorile studentului, respectiv declaraţie 

notarială pentru fraţii sau surorile studentului cu acelaşi domiciliu, care nu sunt elevi / 

studenţi / angajaţi. 

- certificatul de căsătorie, în copie xerox, pentru părinţii recăsătoriţi sau copie xerox a  

sentinţei de divorţ a părinţilor. 

- adeverinţa pentru veniturile realizate în ultimele 3 luni ale soţului (soţiei) părintelui 

recăsătorit; 

- dovada primirii pensiei de întreţinere din partea părintelui obligat la plata acesteia sau 

a înregistrării la judecătorie a cererii pentru pensia de întreţinere  (dacă este cazul). 



 - certificatul de deces al unuia din părinţi (dacă este cazul); 

- dovada primirii pensiei de urmaş sau a înregistrării la Direcţia pentru probleme de muncă 

 şi ocrotiri sociale a cererii studentului orfan (dacă este cazul); 

- adeverinţa emisă de Oficiul Registrului Comerţului pentru părinţi (dacă este cazul), din 

care să rezulte că sunt sau nu asociaţi în cadrul societăţilor comerciale. 

- declaraţie notarială în cazul părinţilor divorţaţi, din care să reiasă că nu primeşte pensie 

alimentară (unde este cazul). 

- ancheta socială întocmită de Primărie (dacă este cazul). 

- certificate medical, pentru studenţii bolnavi, în baza Ord. MEN 3392/ 2017, art. 6, lit.b) 

art.15 lit.d), vizat de către medicul de la unitatea medicală a universităţii. 

Pentru acordarea burselor de ajutor social in conditiile Ord. MEN 3392/ 2017,  

art. 6, pct c), se va avea în vedere la calculul veniturilor pentru lunile noiembrie 2021 și 

decembrie 2021, salariul de bază minim net pe economie de 1386 lei, corespunzator  

salariului minim brut pe țară garantat în plată de 2300 lei, stabilit prin H.G. nr. 4/13.01.2021, 

iar pentru luna ianuarie 2022 salariul de bază minim net pe economie de 1524 lei, 

corespunzător salariului minim brut pe tară garantat în plată de 250 lei, stabilit prin H.G. 

nr.1071/04.10.2021. 

                 Alocațiile de stat pentru lunile noiembrie 2021 și decembrie 2021,  

pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu  

handicap sunt de 214 lei, respective 427 lei lunar, conform OUG 123/2020, iar 

penrtru luna ianuarie 2022, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 

3 ani în cazul copiilor cu handicap sunt de 243 lei, respective 600 lei lunar,  

conform OUG 126/15.12.2021.  

 

 

Perioada de depunere a dosarelor: 21 februarie – 4 martie 2022 

în sala Tex1 S1 A (parter) între orele 1200-1530 

 

 

Se pot acorda burse de ajutor social: 

- studenților de la studii finanțate de la buget, cu vârsta sub 35 de ani 


