
BURSE  SOCIALE 2020-2021 
 
 

Actele necesare pentru solicitarea unei burse sociale: 
  
- DOSAR  TIP MAPĂ; 
- Formularele pentru acordarea bursei, completate;  
- adeverinţă din care să rezulte  veniturile  nete  totale lunare , pe ultimele trei luni ale fiecărui membru al familiei şi 
eventual ale studentului /masterandului (noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie  2021). Nu se primesc adeverinţe 
care nu conţin specificaţia: venitul net total, ştampila şi data eliberării);  
- adeverinţă din care să rezulte  veniturile  nete  totale lunare , pe ultimele trei luni ale  soţului sau soţiei (unde este 
cazul). 
- adeverinţe pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor (elev, student în sistemul de învăţământ de stat, cu 
menţiunile (după caz): bursier - cuantumul bursei, sau nu primeşte bursă ori copie după certificatul de naştere pentru 
fraţii (surorile) sau copiii studentului care nu au împlinit varsta de şcolarizare; 
- adeverinţă de la circa financiară din localitatea de domiciliu - pentru titular şi familie conţinând declaraţie de 
venituri;  
- adeverinţă de la Primărie - venituri agricole pentru titular şi familie;  
- hotărâre judecătorească de divorţ, unde este cazul (copie xerox); declaraţie autentificată la notar, în cazul în care 
părintele biologic nu plăteşte pensie alimentară;- certificat de deces , unde este cazul (copie xerox);  
- talon de pensie (noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie  2021), unde este cazul (original);  
- talon pensie de urmaş (noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie  2021), unde este cazul (original);  
- talon alocaţie fraţi (noiembrie 2020, decembrie 2020, ianuarie  2021), (original);  
- acte medicale doveditoare – de la medicul de specialitate (în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al 
problemei medicale), pentru studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, cei infestaţi cu virusul HIV sau 
bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, orice alte boli cronice, 
studenții care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. 

 

PENTRU STUDENŢII ORFANI DE AMBII PĂRINŢI ŞI CEI PROVENIŢI DIN CENTRELE DE PLASAMNET, CARE NU 
REALIZEAZĂ VENITURI: 
- DOSAR  TIP MAPĂ; 
- Formularele pentru acordarea bursei, completate; 
- Acte doveditoare: certificate de deces (unde este cazul); adeverinţă de la Centrul de Plasament unde aparţin (unde 
este cazul). Studenţii din plasament familial trebuie să depună şi adeverinţele cu venitul net/ membru de familie. 
 

Venitul net se determină prin scăderea din salariul brut a următoarelor componente: 
- pensie suplimentară; 
- contribuţia persoanei salarizate la plata fondului de şomaj; 

                                            -  impozitul pe salariu. 

 

 
Studenții beneficiari de burse vor depune (obligatoriu) extrasul de cont pentru virarea burselor. 

 
 
 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 
1.03.2021 – 19.03.2021 

 
 

 


