
ACTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA BURSEI DE 
AJUTOR SOCIAL CU CARACTER PERMANENT SAU OCAZIONAL 

 
Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a 

unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar).  
Bursa de ajutor social cu caracter permanent. 

 Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui 
semestru, studenții de la învățământul de zi, chiar dacă beneficiază și de un alt tip de bursă 
(studiu, merit, performanță, excelență), în ordinea de prioritate stabilită mai jos:  

1) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele perioadei 
la care se face raportarea orfani, ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, 
care nu realizează venituri; 

 2) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele 
perioadei la care se face raportarea bolnavi, care se află în evidența unităților medicale, care 
suferă de: boli maligne, linfoame, talasemii, scleroze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență 
renală cronică, sindromuri de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, care suferă de 
diabet, cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, care sunt infestați cu virusul HIV, hepatită 
cronică, astm bronșic, spondilită anchilozantă, reumatism articular acut, glaucom, miopie 
gravă, ulcerul gastroduodenal (art. 12, Anexa 2 la H.G. 558/1998). 

 3) sunt studenți în anul I, sem 1 sau studenți care au obținut 2/3 din creditele 
perioadei la care se face raportarea a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive 
anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 
salariul minim pe economie. Bursa de ajutor social cu caracter ocazional Se acordă în 
cuantum cel puțin egal cu bursa minimă, stabilită prin Regulamentul de burse al UVT, pentru 
această categorie, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel: 
Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social:  

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții orfani de ambii 
părinți vor depune următoarele documente:  

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  
2) copie a buletinului/ cărții de identitate;  
3) copii ale certificatelor de deces ale părinților; 4) 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 salariu net;  
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) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile 
nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, 
asociații familiale, societăți comerciale);  

f) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai 
are și alte venituri decât cele declarate •  

•În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții proveniți din 
casele de copii centrele de plasament) sau plasament familial vor depune 
următoarele documente:  
1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  
2) copie a buletinului/ cărții de identitate;  
3) 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;  
4) 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) adeverință de salariu net, etc.;  

5) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are și alte 
venituri decât cele declarate.  

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social, 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:  
1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  
2) copie a buletinului/ cărții de identitate;  
3) copii ale buletinelor/ cărților de identitate ale părinților;  
4) copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/ cărților de identitate (dacă este 
cazul), ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;  
5) adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 
învățământ; 
6) declarații pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria 
localității în care își are domiciliul, pentru copii minori aflați în întreținerea familiei, 
care nu urmează o formă de învățământ și nici nu obțin venituri proprii;  
7) adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu probleme 
medicale;  
8) 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) pentru lunile care se iau în considerare;  



b) adeverință de șomaj;  
c) de salariu net, etc.;  

9) 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;  
10) copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, 
se completează cu adeverință/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru 
student și frații acestuia;  
11) copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, se 
completează cu adeverință/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru 
student și frații acestuia;  
12) 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.  
13) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete 
obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, 
asociații familiale, societăți comerciale);  
14) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el și familia 
sa nu mai are și alte venituri decât cele declarate .  

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care au 
împlinit vârsta de 26 de ani vor depune următoarele documente:  
1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  
2) copie a buletinului/ cărții de identitate;  
3) documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru 
acordarea bursei sociale, 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 salariu net, etc.;  

4) 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.  
5) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete 
obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, 
asociații familiale, societăți comerciale);  
6) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai 
are și alte venituri decât cele declarate .  

• Pentru studenții înmatriculați la cursurile de zi, pentru familiile de 
studenți, dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cuprind următoarele 
documente:  
1. studenții căsătoriți, ambii cu vârsta până în 26 de ani și care nu obțin venituri 
proprii vor depune documentele menționate la aliniatul (4) pentru familia din care 
provine fiecare soț, la care se adaugă:  



a) copie a certificatului de căsătorie;  
b) adeverință de student pentru celălalt soț;  
c) copii ale certificatelor de naștere ale copiilor (dacă este cazul);  

2. student/ă căsătorit/ă, soția/ soțul nefiind studentă/ student: vor depune documentele 
prezentate la aliniatul (4) pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu 
obține venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soț, dacă 
studentul obține venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale 
certificatelor de naștere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soț/ soție se adaugă:  

a) copie a buletinului/ cărții de identitate;  
b) adeverința de salariu net, adeverința de somaj, cupoane sau adeverința de la 

Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în 
considerare, etc.  

c) adeverință de la Primăria pe raza căreia are domiciliul privind veniturile 
nete obținute din activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, 
păduri, chirii, etc.;  

d) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile 
nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, 
asociații familiale, societăți comerciale); e) declarație pe propria răspundere, dată la 
notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai are și alte venituri decât cele declarate, 
după caz.  

• În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru 
maternitate, studentele vor depune următoarele documente:  

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  
2) copie a buletinului/ cărții de identitate;  
3) copie a certificatului de naștere al copilului.  
• În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, 

studenții ale căror soții nu realizează alte venituri decât bursele vor depune 
următoarele documente:  

1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  
2) copie a buletinului/ cărții de identitate;  
3) copie a buletinului/ cărții de identitate al/ a soției;  
4) copie a certificatului de căsătorie;  
5) copie a certificatului de naștere al copilului;  
6) documente justificative privind veniturile proprii și ale soției, 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 salariu net, etc.;  

7) 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.;  



8) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile 
nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice 
autorizate, asociații familiale, societăți comerciale);  
9) declarație pe propria răspundere, dată la notar, a soției studentului, din care 
să reiasă că nu mai realizează și alte venituri decât cele declarate;  
10) declarație pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai 
are și alte venituri decât cele declarate.  
• În vederea obținerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces 

se depun următoarele documente:  
1) cerere, vizată de către secretariatul facultății;  
2) copie a buletinului/ cărții de identitate;  
3) copie a certificatului de căsătorie;  
4) copie a certificatului de deces;  
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 salariu net (dacă este cazul), etc.;  
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) documente justificative de la Administrația Financiară privind 
veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane 
fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale);  

f) declarație pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că 
nu mai realizează și alte venituri decât cele declarate.  

Stabilirea venitului net pe membru al familiei  
(1) Pentru determinarea venitului mediu net pe membru al familiei se iau în 

considerare veniturile realizate de membrii familiei, indiferent dacă acestea sunt 
obținute în țară sau în străinătate:  

a) veniturile salariale și asimilate (spre exemplu: indemnizații de 
însoțitor, drepturi de autor, venituri din activități independente, etc.) obținute 
de solicitantul bursei, părinții acestuia, soțul sau soția (Legea 571/2003, 
modificată si actualizată);  
b) venituri obținute din proprietăți personale sau ale familiei: chirii, rente, 
dobânzi, dividende, etc. (Legea 571/2003, modificată și actualizată);  

c) pensii, indiferent de natura lor (Legea 19/2000, modificată și 
actualizată);  

d) indemnizații de șomaj (Legea 76/2002, modificată și actualizată);  
e) alocații de plasament (acordate în conformitate cu Legea 272/2004, 

modificată și actualizată);  



f) venituri din activitățile agricole: cultivarea și valorificarea florilor, 
legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii special destinate acestor scopuri 
și/sau în sistem irigat; cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor 
decorative și ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele 
asemenea (Legea 571/2003, modificată și actualizată);  

g) venituri din concedii medicale pentru sarcină și lehuzie, 
indemnizații pentru creșterea copiilor, stimulente pentru maternitate (OUG 
148/2005, modificată și actualizată);  

h) indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă 
(Legea19/2000, modificată și actualizată);  

i) alocații de stat pentru copii (Legea 61/1993, modificată și 
actualizată).  
(2) Pentru calcularea venitului mediu net pe membru al familiei nu se iau în 
considerare veniturile obținute din burse acordate de instituții de învățământ 
sau alocații cu destinație specială, acordate din bugetul de stat:  

a) ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinței, alocația pentru 
copiii nounăscuți (acordate conform Legii 416/2001, modificată și 
actualizată);  

b) pentru un solicitant aflat în plasament, veniturile familiilor care au 
în plasament copii (Legea 172/2004);  

c) alocații ocazionale în caz de deces și de maternitate.  
(3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt:  

a) pentru primul semestru: iunie, iulie, august;  
b) pentru al doilea semestru: octombrie, noiembrie, decembrie.  

(4) Venitul lunar net mediu al studenților care au împlinit 26 de ani și urmează 
studiile ciclului de studii universitare de licență se calculează luând în 
considerare doar veniturile personale ale acestora (art. 66, alin. b din Legea 
19/17 martie 2000 coroborat cu prevederile Codului familiei).  
(5) Venitul lunar net mediu (pentru cele trei luni luate în considerare), pe 
membru de familie, al familiilor constituite din studenți se calculează, astfel:  

a) pentru familiile de studenți în care nici unul dintre soți nu are 
venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie a veniturilor lunare 
nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenți;  

b) pentru familiile de studenți în care unul dintre soți are venituri, iar 
celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul net al 
membrului familiei care realizează venituri și venitul mediu net al familiei din 
care provine membrul familiei care nu realizează venituri;  

c) pentru familiile de studenți în care ambii soți au venituri, venitul 
lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soți.  
(6) Dacă părintele este plecat în străinătate 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 obținut venitul.  



(7) Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează, astfel: se 
cumulează toate veniturile nete obținute de membrii familiei pe cele trei luni, 
se împarte la trei (numărul de luni) și apoi la numărul de membrii ai familiei, 
inclusiv cei aflați în întreținere.  
Regimul declarației pe propria răspundere: 
(1) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar și o declarație 
dată pe propria răspundere, sub sancțiunea Codului penal pentru fals în 
declarații, din care să reiasă că el și familia sa nu au alte venituri decât cele 
declarate.  
(2) Declarația pe propria răspundere va fi scrisă de mână, în fața persoanei 
care primește dosarul și care are responsabilitatea verificării acestuia. .  
(3) Persoana, din cadrul facultății al cărui student este solicitantul unei burse 
de ajutor social, responsabilă să primească și să verifice dosarul acestuia, va 
menționa pe declarație: „dată în fața mea, astăzi...”, va preciza data și va 
semna.  
Codul Penal (2004), art. 474: „Declarația necorespunzătoare adevărului, 
făcută unei autorități sau instituții publice, în vederea producerii unor 
consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 
ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei 
consecințe, se pedepsește cu închisoarea strictă de la un an la 3 ani sau cu 
zile-amendă. 


