
           ANEXA 5  
(din Regulamentul cadru privind acordarea burselor – R53) 

 
 

DOCUMENTE NECESARE OBŢINERII  CATEGORIILOR  DE BURSE 
SOCIALE/ SOCIALE OCAZIONALE 

 
I.  Studenţii orfani ambii p ărin ţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de 

protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea 
bursei sociale (art.6, pct. (2), lit. a) 

1. Cerere şi declaraţie tip  (se obţine de la Secretariatul facultăţii); 
2. Copii conforme cu originalele după certificatul de naştere şi cartea de identitate ale 

studentului (certificarea se face după originale, la Secretariatul facultăţii); 
3. Copii conforme cu originalele după certificatele de deces ale părinţilor, după caz 

(certificarea se face după originale, la Secretariatul facultăţii); 
4. Documente justificative privind situaţia în care se află studentul pentru care s-a 

dispus ca măsură de protecţie plasamentul, după caz; 
a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de 

plasament; 
b) copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în 

plasament familial; 
5. Documente justificative privind veniturile proprii ale studentului care solicită 

bursa, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar,  după 
caz: 

5.1. Adeverinţă cu veniturile salariale şi asimilate acestora (venitul NET), potrivit 
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau adeverinţă de şomaj, pentru lunile luate în 
considerare, pentru studentul solicitant al bursei, dacă este cazul;  

5.2. Cupoane de pensii sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei 
de urmaş, pentru lunile care se iau în considerare, după caz; 

5.3. Adeverinţă privind alocaţia de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, pentru 
studentul pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, după caz; 

5.4.  Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul sau de la Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), privind veniturile obţinute din 
activităţi agricole conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare (de exploatare a proprietăţilor personale ale 
studentului: terenuri agricole, păduri etc.), pentru lunile luate în considerare; 

5.5. Adeverinţe cu veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie 
sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru lunile luate 
în considerare, dacă este cazul; 

5.6. Adeverinţe cu 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, pentru lunile luate în 
considerare; 



5.7. Adeverinţe cu 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, 
pentru lunile luate în considerare; 

5.8. Adeverinţă de la ANAF privind veniturile 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; 

5.9. Adeverinţe privind orice alte venituri realizate din meserii liberale şi din 
valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; 

5.10. Documente justificative privind dividendele realizate în ultimele 12 luni 
calendaristice; 

5.11. Anchetă socială realizată cu respectarea prevederilor legale din care să reiasă 
situaţia exactă a studentului, pentru situaţiile în care există suspiciuni 
rezonabile şi comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale o 
solicită studentului. 

 


