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BURSELE SOCIALE, semestrul 2, 2020/2021 

 

Bursele sociale se pot obține de către studenții CU sau FĂRĂ TAXĂ, promovați integraliști sau 

promovați cu minim 40 credite pe anul  de studiu precedent, 2019/2020 și care se încadrează la 

punctul a) sau b) sau c): 

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți și cei care provin din casele de copii sau de plasament 

familial, care nu realizează venituri peste plafonul de acordare a bursei sociale; 

b) studenți cu boli cronice grave: TBC, care se află în evidența unităților medicale, diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, boli 

hematologice, fibroză chistică, sunt infectați cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, cei cu 

handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut și orice alte boli cronice pe 

care senatele universitare le pot lua în considerare; 

c) studenți ai căror familie nu realizează, pe ultimele 3 luni, un VENIT LUNAR MEDIU NET pe 

membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie. 

(Determinarea venitului lunar mediu net al studentului se realizează, până la împlinirea vârstei de 

26 de ani, luând în calcul veniturile părinților și al copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor 

familiei aflați în grija studentului: soție, copii dacă este cazul; 

Pentru studenții cu vârsta de 26 și 35 de ani, venitul mediu net al acestuia se va calcula ținând cont 

doar de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, 

soție, etc.); 

➢ Bursele sociale se acordă pe durata studiilor doar până la împlinirea vârstei de 35 de ani! 

➢ Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă categorie de bursă (de merit 

sau de performanță). 

Studenții care îndeplinesc condițiile vor depune la secretariat, după caz, următoarele acte: 

➢ Cerere tip (Anexa nr. 3), înregistrată la Secretariatul facultății 

➢ Declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri 

decât cele declarate (Anexa nr. 5);  

➢ Declarație de venituri (Anexa 4); 

➢ copie după actul de identitate (C.I.) și copie după certificatul de naștere al studentului care solicită 

bursa socială; 

➢ copie după actul de identitate (C.I.) și certificatul de naștere (membrii familiei) celui care solicită 

bursa socială; 

➢ adeverință de salariu NET pe lunile decembrie 2020, ianuarie și februarie 2021 (părinți, frați/surori 

sau soț/soție); 

➢ cupon de pensie pe lunile decembrie 2020, ianuarie și februarie 2021 (părinți sau soț/soție); 

➢ cupon de pensie de urmaș pe decembrie 2020, ianuarie și februarie 2021; 

➢ cupoane/adeverință de șomaj;  

➢ adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori; 

➢ copie certificat de căsătorie, dacă este cazul; 

➢ copie sentință de divorț (student întreținut de un singur părinte) și cupon de pensie alimentară; 

➢ copie după certificat de deces părinte/ părinți; 

➢ adeverință pentru frați/ surori care sunt elevi sau studenți;  

➢ copie după certificatul de naștere al fraților/surorilor preșcolari; 

➢ adeverință de la casele de copii sau plasament familial; copie a hotărârii judecătorești din care rezultă 

că solicitantul se află în plasament familial, precum și alte documente justificative; 

➢ declarație notarială (studenții beneficiază de reduceri sau scutiri de taxe notariale), din care să rezulte 

că studentul și/sau ceilalți membrii ai familiei studentului nu realizează NICI UN FEL DE VENIT; 

➢ documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități 

autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale, 

etc.), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

➢ adeverință de la ANAF (Administrația finanțelor publice, se poate obține si online) pe anul 2020 din 

care să rezulte că studentul și/sau ceilalți membrii ai familiei studentului nu realizează alte 

VENITURI IMPOZABILE; 
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➢ adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, pentru atestarea venitului agricol (să reiasă 

explicit dacă se realizează venit agricol); 

➢ Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în 

străinătate; 

➢ Certificat medical eliberat de un medic specialist, altul decât medicul de familie, în care să se 

prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează 

în prevederile ce au fost enumerate la punctul b), vizată și de cabinetul medical USAMVBT doar pt. 

studenții cu boli cronice 

 

Venitul lunar mediu net pe membru de familie să nu depășească salariul de bază minim net pe 

economie, care este de 1372,67 lei net. 

 

 
 

 

Comisia de burse pe facultate, 


