Documente necesare depunerii dosarului de
solicitare a bursei sociale :

1. Pentru acordarea bursei de ajutor social cu caracter permanent :
a) studenții orfani de unul sau ambii părinţi care nu realizează venituri
peste plafonul pentru acordarea bursei sociale
- cerere
- copie CI solicitant
- înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale
familiei sale
- copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților
- raport de anchetă socială pentru solicitantul orfan de unul dintre
părinţi
b) studenții proveniți din plasament familial care nu realizează venituri
peste plafonul pentru acordarea bursei sociale
- cerere
- copie CI solicitant
- copie a hotărârii judecătorești privind darea în plasament familial
c) studenții suferinzi de boli grave (art. 6,alin 2, litera b din OMEN 3392
din 27 februarie 2017)
- cerere
- copie CI solicitant
- certificat medical eliberat de un medic de specialitate,altul decât
medicul de familie ,în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al
problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în
prevederile art.15 litera b din prezentul Regulament
d) studenţii a căror familie nu au realizat în cele 3 luni înainte de începerea
semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de
familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
-cerere
-copie CI şi certificat de naştere solicitant
-înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei
sale , dupa caz,luând în calcul:
 veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii
de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi
în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la
bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul
acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
 alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
 venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau
indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
 ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială,
acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele
din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură
primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate
temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal,
maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
 veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor
prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul
programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri
publice;
 drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu
termen redus, studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile,
precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
 orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016;
 orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor
de proprietate intelectuală;
 dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se
realizează prin raportarea acestora la 12.

-copie certificat de căsătorie (pentru solicitantul căsătorit)
-copie hotarâre de divorţ pentru părinţii studentului solicitant (dacă este
cazul)
-adeverință de elev/student pentru membrii familiei care urmează o formă de
învățământ
- copii ale certificatelor de naştere pentru fraţii/surorile preşcolari
- adeverinţă de venit emisă de ANAF pentru părintele sau părinţii care nu
realizează venituri
-declarație pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă că el și
familia lui nu mai au alte venituri în afara celor declarate.
- raport de anchetă socială
Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează,
până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale
copiilor aflaţi în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija
studentului soţie, copii dacă este cazul.
Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al
acestuia se va calcula ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al
persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie etc., în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
2. Pentru acordarea bursei de ajutor social cu caracter ocazional :
a) pentru bursa ocazională de îmbrăcăminte : se vor prezenta aceleași
documente ca la punctul d)
b) pentru bursa de ajutor social ocazional de maternitate
b1) în cazul în care studenta solicită bursa :
-cerere
-copie CI solicitantă
-copie certificat de naștere al copilului
b2) în cazul în care studentul a cărui soție a născut solicită bursa :
-cerere
-copie CI solicitant
-certificat de naștere al copilului
-copie certificat de căsătorie
- înscrisuri care să demonstreze veniturile soţiei nu depăşesc salariul de bază
minim net la nivel naţional (vezi venituri litera d)
-declarație pe propria răspundere a soției studentului solicitant din care să
reiasă că nu realizează venituri
Bursa socială de maternitate se acordă în cuantumul a două burse lunare de
ajutor social.
c) pentru bursa de ajutor social în caz de deces

c1) în situația decesului unui membru al familie studentului (soț,soție,copil)
-cerere
-copie CI solicitant
-copie a certificatului de deces
-copie a certificatului de căsătorie/certificat de naștere copil – după caz
c2) în situația decesului studentului(ei) necăsătotit(e)
-cerere
-copie certificat de deces
-copie CI solicitant și documente doveditoare ale gradului de rudenie cu
decedatul sau copie act succesiune
-declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri
c3) în situația decesului studentului(ei) căsătorit(e)
-cerere
-copie certificat de deces
-copie CI a soțului/soției solicitant
-copie certificat de căsătorie
-declarație pe propria răspundere a soțului/soției solicitant(e) că nu
realizează venituri

