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Studenţii pot solicita bursă de ajutor social ocazional: 
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, 

studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, din plasament 

familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe 

membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie. Această categorie de bursă de 

ajutor social se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui an universitar.  

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui 

soţie nu realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă, constă într-o bursă pentru naştere şi 

lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Cuantumul unei burse este egal cu 

cel al bursei sociale. 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului pentru decesul 

unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau 

căsătorit(ă), cu soţ/soţie care nu realizează venituri. Suma ce se atribuie în caz de deces este stabilită de 

Consiliul de Administraţie. 

 

Studenţii integralişti bugetari vor întocmi un dosar care va cuprinde: 
● adeverinţă pentru fiecare membru al familiei cu salariul brut şi net (obligatoriu să se scrie brut şi net pe 

adeverinţă); pe lunile: IULIE 2012, AUGUST 2012,  SEPTEMBRIE 2012. 

● adeverinţă numai pentru fraţii şi surorile care sunt elevi sau studenţi (fraţii care au peste 18 ani şi nu sunt 

elevi sau studenţi nu se iau în calculul numărului de membri ai familiei); 

● adeverinţă de la Circa financiară pentru fiecare membru al familiei că nu deţine pământuri (mai mult decât 

permite legea şi nu este privatizat, inclusiv pentru studentul bursier); 

● declaraţie de la notariat pe propria răspundere pentru studentul bursier că nu lucrează; 

● pentru tata care nu lucrează declaraţie de la notariat 

● pentru mama casnică declaraţie de la Notariat sau de la Primărie din comună, că nu lucrează; 

● pentru părinţii şomeri sau pensionari cuponul pe lunile: IULIE 2012, AUGUST 2012,  SEPTEMBRIE 

2012. 

● pentru părinţii decedaţi copie după certificatul de deces; 

 pentru părinţii divorţaţi copie după hotărârea de divorţ; 

● venitul maxim pe membru de familie 525 LEI (obţinut din media aritmetică a celor 3 luni) 

● orice act doveditor pentru orice sursă de venituri; 

● cerere adresată domnului Decan pentru obţinerea bursei de ajutor social ocazional pe semestrul I 

2012/2013 

● copie după buletinul de identitate care să cuprindă codul numeric personal 

 

■ ACTELE SE DEPUN NUMAI ÎN PERIOADA  13 – 19 NOIEMBRIE 2012 LA SECRETARIATUL 

FACULTĂŢII (SALA 411). 

■ DUPĂ ACEASTĂ PERIOADĂ DOSARELE NU SE MAI PRIMESC. 

■ DOSARELE INCOMPLETE SE RESPING 

 

NOTĂ: Toţi studenţii bursieri care au unul sau ambii părinţi decedaţi trebuie să aducă copie după 

certificatul de deces indiferent de bursa obţinută, pentru obţinerea bursei pe timpul vacanţei. 

Studenţii care nu au card şi întrunesc condiţiile pentru obţinerea burselor trebuie să-şi facă obligatoriu  

cerere de card la una dintre băncile agreate (BCR, BRD, Raiffeisen Bank, Bancpost, ING)  
              


