
 

ANUNȚ BURSE SOCIALE 
Semestrul I, 2022-2023 

 

 Bursele sociale se acordă semestrial studenților proveniți din medii socioeconomic 

defavorizate, în următoarea ordine:  

1. studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură 

de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea 

bursei sociale;  

2. studenţilor care se află în evidenţa unităţilor medicale cu boli prevăzute în ordinul MEN 

nr.3392/2017;  

3. studenţilor a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului I 

un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim 

net pe economie.  

Venitul lunar net mediu per membru de familie este 1524 lei. 

Pentru studenţii care se încadrează la punctele 1. şi 2. bursa socială se acordă şi pe 

perioada vacanţei. 

 Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani. Bursele 

sociale se acordă din fondurile repartizate Facultății de Litere. 

 Studenții care optează și pentru obținerea bursei sociale ocazionale (care se acordă o 

dată pe semestru în baza aceluiași dosar), vor preciza acest lucru în Cererea tip (se bifează 

căsuța corespunzătoare).  

 

 

În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună la secretariatul facultății, 

in perioada 03.10.2022 - 15.10.2022, dosarul care să conțină următoarele documente 

justificative: 

 

Acte necesare pentru BURSA SOCIALĂ: 
 

 Cerere de acordare a bursei sociale;  

 Declaraţie de venituri;  

 Adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor cu venitul net pe lunile: iunie 2022, iulie 2022 

și august 2022;  

 Adeverință de venit a studentului care are calitatea de salariat cu venitul net pe lunile: iunie 

2022, iulie 2022 și august 2022;  

 Venituri obținute din activități autorizate sau proprietăți (chirii, persoane fizice autorizate, 

asociații familial, asociați comerciale etc.) pe lunile: iunie 2022, iulie 2022 și august 2022;  

 Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni: iunie 2022, iulie 2022 și august 2022 (pensie 

de vechime,pensie de urmaș,pensie de boală) 

 Cupoane indemnizație șomaj, indemnizatie de creștere a copilului, cupoane de alocație 

pentru copii, alocații de plasament etc. pe lunile iunie 2022, iulie 2022 și august 2022; 

 Adeverință de venit de la finanțe pentru solicitant și membrii familiei care nu au calitate de 

salariat/student (părinți, frați majori care nu au calitatea de elev/student și fac parte din 

componența familiei); 

 Adeverință de la Primărie pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obținute din 

activități agricole (pentru student,tată,mamă sau susținător legali) pe lunile: iunie 2022, iulie 

2022 și august 2022; 



 Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului, în cazul în care familia nu realizează niciun 

venit în ţară sau străinătate;  

 Adeverință de la centrul de plasament; 

 Copie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;  

 Copie sentinţă de divorţ dacă este cazul;  

 Adeverinţă medicală de la medic specialist altul decât medicul de familie, vizată de medicul 

universităţii (numai în cazul burselor sociale - caz medical);  

 Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în grija părinţilor/copii certificate de 

naştere pentru preşcolari;  

 Orice act care justifică situaţia socială a studentului. 


