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ANUNŢ  

BURSE SOCIALE PE SEM. I 2020/2021     

10 zile lucratoare 
 

DOSARELE PENTRU BURSELE SOCIALE SE DEPUN ÎN INTERVALUL 

01.10.2020-14.10.2020 
 

 

1. Adeverinţe de  salariu, pentru studenţii titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei, după caz, din care să rezulte venitul 

lunar net pe lunile: Iunie 2020, Iulie 2020, August 2020; 

2. Cupoane de pensie, pentru studenţii titulari ai cererii pentru acordarea bursei 

sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei, după caz  în cazul pensiilor (inclusiv pentru 

cele de urmaş, invaliditate, etc.)  pe lunile: Iunie 2020, Iulie 2020, August 2020; 

3.Cupoane de şomaj, pentru studenţii titulari ai cererii pentru acordarea bursei 

sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei, după caz,  în cazul veniturilor din alocaţia de 

şomaj: Iunie 2020, Iulie 2020, August 2020; 

4. În cazul în care un membru al familiei nu obţine nici un fel de venit, pentru 

acesta se va prezenta adeverinţă de venit net de la Administraţia financiară, din care 

sa rezulte inexistenţa veniturilor; 

5. Adeverinţă de la primărie de deţinere teren agricol cu venitul corespunzător 

suprafeţei de teren deţinute; 

6. Adeverinţă de la administraţia financiară  din care să rezulte veniturile 

rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor; 

7. Adeverinţe de elev sau student de la fraţi sau surori (după caz) şi certificate 

de naştere pentru preşcolari; 

8. Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi (lunile: Iunie 2020, Iulie 2020, 

August 2020; 

9. Copii ale cărţilor de identitate; 

10. Copii ale cărţilor de identitate ale părinţilor 

11. Copii ale certificatelor de naştere şi ale cărţilor de identitate (daca este 

cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor; 

12. Cupoane de alocaţie pentru membrii familiei care beneficiază de alocaţie de 

stat pentru copii; 

13. Dovada efectuării unei anchete sociale efectuate de către autorităţile 

locale, din care sa rezulte certificarea veniturilor declarate de către student; 

14. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, prin care declară că el şi 

membrii familiei sale nu au şi alte venituri în afara celor declarate şi rezultate din dosarul 

depus; 

15. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un 

părinte şi adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii 

acestuia lunile: Iunie 2020, Iulie 2020, August 2020; 

 



 16. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi şi 

adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii 

acestuia; 

 

17.  Declaraţie pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familie, 

dată la notar, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi 

în întreţinerea familie, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri 

proprii; 

18.Declaraţie notariala pentru fiecare membru al familiei care nu realizeaza 

venituri 

19. Alte documente care pot dovedi existenţa veniturilor; 

 20. Certificat medical eliberat de un medic specialist, respectiv certificat  de 

încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat, în care se va menţiona 

obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate la art. 20-4. Aceste 

documente trebuie vizate de către medicul din cadrul Dispensarului medical al 

Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  şi pentru cei cu Legea 42/1990; 

21. Studenţii proveniţi din casele de copii (centre de plasament) sau plasament 

familial vor depune la dosar adeverinţă din care rezultă faptul că se află în plasament, 

copie a hotărârii judecătoreşti, cupoane sau adeverinţe pentru alocaţia de plasament, 

adeverinţe de şomaj, adeverinţe de venit net a studenţilor titulari ai cererii (după caz);  

22. Alte acte doveditoare specifice fiecărui caz;  

 Important 

 Pentru studenţii cu vârsta  între  26 si 35 de ani se ia în calcul venitul lunar 

net al acesteia  ţinând cont doar de veniturile personale ale acestuia si ale persoanelor pe 

care le are în grijă precum copii, soţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

În cazul în care unii din membrii familiei nu au cetăţenie română sau nu  

realizează venituri în România vor prezenta documente echivalente cu traducerea 

autorizată sau declaraţie notariala după caz. Dacă părintele este plecat cu contract de 

muncă se iau în considerare veniturile de la angajatorul acestuia. Conversia în lei se face 

la cursul BNR din ultima zi a lunii pentru care este obţinut venitul 
 

DIN ALOCAȚIILE BUGETATE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE AJUTOR SOCIAL NUMAI 

STUDENȚII BUGETAȚI. 
 

VENITUL MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SĂ 

DEPĂŞEASCĂ 1346 LEI. 

    

 

 

 
 DOSARUL SE DEPUNE LA FACULTATE!!!!   


