BURSE SOCIALE
SEMESTRUL I, 2017-2018
Dosarele pentru bursele sociale se depun în intervalul

02.10.2017–13.10.2017
(10 zile lucătoare de la începerea semestrului)
Dosarul trebuie să conţină următoarele acte:






















cerere tip, vizată de către Decanul facultăţii
adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor (iunie, iulie,
august - 2017)
cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate etc.) (iunie, iulie,
august - 2017)
cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj (iunie, iulie, august- 2017)
declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, prin care declară că solicitantul bursei, studentul
şi membrii familiei sale nu au şi alte venituri în afara celor declarate şi rezultate din dosarul depus;
copie a cărţii de identitate;
hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare; (iunie, iulie, august 2017)
adeverinţă de la Primărie, în cazul veniturilor agricole (iunie, iulie, august - 2017)
adeverinţă de la Administraţia Financiară în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente
şi a cedării folosinţei bunurilor (iunie, iulie, augus- 2017)
adeverinţă eliberată de şcoală sau universitate
extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi (iunie, iulie, august - 2017)
copie dupa certificate nastere pentru copiii preșcolari
alte documente care pot dovedi existența veniturilor
copii ale cărţilor de identitate ale părinţilor și a altor membrii din familie
în cazul în care un membru al familiei nu obţine niciun fel de venit, pentru acesta se va prezenta
adeverinţă de venit net de la Administraţia financiară, din care să rezulte inexistenţa veniturilor
(iunie, iulie, august - 2017)
copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte şi
adeverinţă/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia (iunie,
iulie, august - 2017)
copii ale certificatelor de deces ale părinţilor (în cazul orfanului de ambii părinți)
documente justificative privind veniturile proprii, după caz: cupoane sau adeverinţa de la Casa de
Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare; adeverinţa de
somaj; adeverinţa de venit net; documente justificative de la Administraţia Financiară privind
veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate,
asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal) (în cazul orfanului de ambii părinți)
declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că nu mai are şi alte venituri
decât cele declarate(în cazul orfanului de ambii părinți)
documente justificative privind situaţia în care se află: adeverinţă din care să rezulte faptul că
solicitantul se află în plasament, copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se
află în plasament familial (studenţii proveniți din casele de copii (centre de plasament) sau
plasament familial)



documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei
sociale, după caz: cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament, adeverinţă de şomaj,
adeverinţă de venit net etc. (studenţii proveniți din casele de copii (centre de plasament) sau
plasament familial)
 certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în
domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv
Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. Aceste documente
trebuie să fie vizate de către medicul din cadrul Dispensarului medical al Universităţii “1
Decembrie 1918” din Alba Iulia. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona în
mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate la art. 20 -4. (burse din
motive medicale)

Pentru membrii majori ai familiei solicitantului care nu realizează venituri de niciun fel, se
va prezenta adeverinţă de venit net eliberată de Administraţia financiară, din care să rezulte
inexistenţa veniturilor

În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe
proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru

În cazul în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română şi/sau nu realizează
venituri în România, se vor prezenta documente echivalente cu traducere autorizată şi/sau
declaraţie notarială, după caz. 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 obţinut venitul

Dosarele trebuie să conţină O ANCHETĂ SOCIALĂ DIN PARTEA PRIMĂRIEI, DIN
LOCALITATEA DE DOMICILIU!
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DIN ALOCAȚIILE BUGETATE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE AJUTOR SOCIAL NUMAI
STUDENȚII BUGETAȚI.

