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 Bursele de ajutor social ocazional se acordă numai studenţilor şcolarizaţi în regim 
bugetat, indiferent dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel: 

a) Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, se acordă studenţilor orfani, 
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, din 
plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni – iulie, 
august, septembrie 2015 un venit lunar net pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul 
minim pe economie (respectiv 787,5 lei/lună pentru lunile iulie, august, septembrie 2015). 
Această categorie de bursă de ajutor social se poate acorda o singură dată pe semestru şi este în 
cuantum de 190 lei. 
 

Bursele de ajutor social ocazional se acordă pe baza cererii studentului, depusă la 
secretariatele facultăţilor, însoţită de actele doveditoare. Analiza şi aprobarea dosarelor se face de 
către Comisia de burse pe facultate 

Acte necesare: 
-    Cerere; 
- copie după cartea de identitate de la toţi membrii familiei (în cazul copiilor sub 14 ani 

care nu au C.I. se va aduce copie de pe certificatul de naştere); 
- declaraţie de venituri tip (formularul se va primi de la secretariat); 
- copie legalizată după certificatul de deces al părintelui decedat – pentru studenţii orfani 

de un părinte sau de ambii părinţi; 
- declarație de venituri, pe propria răspundere a studentului în fața notarului public din 

care să rezulte veniturile nete realizate de familia studentului, indiferent de natura 
acestora (din privatizare sau ca angajați), inclusiv că nu au lucrat sau lucrează în 
străinătate 

- adeverinţe (sau după caz, cupoane de pensie sau şomaj) din care să rezulte că venitul 
net realizat de către familia studentului pe lunile iulie, august, septembrie 2015 nu 
depăşeşte 787,5 lei/lună (în cazul adeverinţelor va exista clar specificaţia: venit net 
realizat); 

- pentru familiile cu mai mulţi copii în întreţinere se vor prezenta adeverinţele de elev sau 
student ale acestora,cursuri de zi, iar în cazurile copiilor preşcolari copie după 
certificatul de naştere (se va specifica şi cuantumul alocaţiei de stat pentru copii).  

 

b) bursa de ajutor social de maternitate se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu 
realizează alte venituri decât oricare dintre formele de bursă şi constă într-o bursă pentru naştere şi 
lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. 
 

Studenţii care îndeplinesc aceste condiţii, pot depune dosarele la secretariatul facultăţii până 
pe data de 03.11.2015 

Afişat azi,  
16.10.2015 


