
 

 

Studenții Facultății de Științe Economice  sunt invitați să își  depună dosarele 

pentru acordarea BURSEI SOCIALE la Secretariat -Clădirea V1 (după sala de 

gimnastică a UO), în perioada 09.10.2020 – 23.10.2020, dacă sunt eligibili, în sensul 

art. 13 din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor 

 

Lunile luate în calcul ca și venit la depunerea cererilor pentru bursele de ajutor social cu 

carracter permanent și cele ocazionale pentru îmbrăcăminte, acordate pentru semestrul I sunt: 

iunie, iulie și august ale anului în curs 

Dacă studentul dorește și bursa de ajutor social pentru îmbrăcăminte aceasta se acordă în 

baza aceleași cereri de bursă de ajutor social cu bifarea rubricii aferente. 

 

1.  Extras din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor : 

 

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA 

DOSARULUI DE OBȚINERE A BURSELOR SOCIALE ȘI BURSELOR SOCIALE 

OCAZIONALE 

 

1.În vederea obținerii unei burse sociale, studenții orfani de unul sau de ambii părinți vor 

depune următoarele documente:  

• cererea de acordare a bursei sociale vizată de secretariatul Facultății de Științe Economice 

(Anexa nr. 4);  

• copie a cărții de identitate;  

• copii ale certificatelor de deces ale părintelui/părinților;  

• Declarația de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere, de către 

student (Anexa nr. 5) 

• documente justificative privind veniturile proprii, după caz:  

a) cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru 

lunile care se iau în considerare;  

b) adeverința de șomaj; 

c) adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare 

realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursă 

socială; 

d) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute 

din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, 

păduri, chirii, etc.  



• Adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, din raza căreia își 

are domiciliul studentul;  

 

2. În vederea obținerii unei burse sociale, studenții proveniți din casele de copii (centrele de 

plasament) sau plasament familial vor depune următoarele documente:  

• cererea de acordare a bursei sociale vizată de secretariatul Facultății de Științe 

Economice (Anexa nr. 4);  

• copie a cărții de identitate;  

• Declarația de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere, de către 

student (Anexa nr. 5) 

• documente justificative privind situația în care se află:  

a) adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;  

b) copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că solicitantul se află în plasament 

familial;  

• documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru 

acordarea bursei sociale, după caz: 

a) cupoane sau adeverință pentru alocația de plasament;  

b) adeverință de șomaj;  

c) adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete 

lunare realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru 

bursă socială; 

d) adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, din raza 

căreia își are domiciliul studentul 

 

3. În vederea obținerii unei burse sociale, studenții menționați la art. 13, alin. (3), punctul b) (caz 

de boală) vor depune următoarele documente:  

• cererea de acordare a bursei sociale vizată de secretariatul Facultății de Științe 

Economice (Anexa nr. 4);  

• copie a cărții de identitate;  

• certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se 

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

care se regăsește în lista de la art. 6, alin. (2), lit. b) din Ordinul 3392/2017. 

 

4.În vederea obținerii unei burse sociale, studenții care provin din familii ale căror venituri 

lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim 

pe economie vor depune următoarele documente:  

• cererea de acordare a bursei sociale vizată de secretariatul Facultății de Științe Economice 

(Anexa nr. 4);  

• copie a cărții de identitate;  

• copii ale buletinelor / cărților de identitate ale părinților;  

• Declarația de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere, de către 



student (Anexa nr. 5); 

• Adeverință de venit de la locul de muncă al părinților sau susținătorilor legali care au 

calitatea de salariați, cu veniturile nete lunare realizate în ultimele 3 anterioare lunii în 

care se depune solicitarea pentru bursa socială;  

• Adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei studentului, certificate de 

naștere pentru preșcolari; 

• documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea 

bursei sociale și ale părinților acestora, după caz:  

a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de 

natura acesteia) în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru 

bursă socială;  

b) adeverință de șomaj;  

c) adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare 

realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursă 

socială; 

• declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține nici un fel de venit, 

în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul;  

• adeverință de la Primăria pe raza căreia își are domiciliul, privind veniturile nete obținute 

din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: 

terenuri agricole, păduri, chirii, etc. ; 

• Adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, din raza căreia își 

are domiciliul studentul. 

 

5. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studentele 

vor depune, pe lângă documentele justificative privind veniturile proprii menționate la punctul 4, 

următoarele documente:  

• cererea de acordare a bursei sociale vizată de secretariatul Facultății de Științe Economice 

(Anexa nr. 4);  

• copie a cărții de identitate;  

• copie a certificatului de naștere al copilului. 

 

6. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, studenții ale 

căror soții au născut, vor depune, pe lângă documentele justificative privind veniturile proprii și 

ale soției menționate la punctul 4, următoarele documente:  

• cererea de acordare a bursei sociale vizată de secretariatul Facultății de Științe Economice 

(Anexa nr. 4);  

• copie a cărții de identitate al / a soțului / soției;  

• copie a certificatului de căsătorie;  

• copie a certificatului de naștere al copilului;  

 

 



7. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces se depun 

următoarele documente:  

• cerere, vizată de către secretariatul facultății;  

• copie a cărții de identitate;  

• copie a certificatului de căsătorie;  

• copie a certificatului de deces;  

• declarația de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere, de către 

student (Anexa nr. 5); 

• soția / soțul studentului / studentei va depune la dosar și documente justificative privind 

veniturile:  

a) cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru 

lunile care se iau în considerare (dacă este cazul);  

b) adeverința de șomaj (dacă este cazul);  

c) adeverința de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete lunare 

realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea pentru bursă 

socială;  

d) adeverință, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile nete obținute 

din activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, 

păduri, chirii, etc.;  

e) Adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, din raza căreia 

își are domiciliul studentul. 

 

8. În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și 

încălțăminte se depun documentele menționate la punctul 4. 


