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Domnule Decan,  
 
 
   Subsemnatul(a),*____________________________________________, student(ă) în 

anul_____, specializarea____________________, prin prezenta vă rog a-mi aproba acordarea bursei 

**___________________ pentru semestrul ______, an universitar 20___/20___ . În vederea obţinerii 

dreptului la bursa solicitată mai sus anexez următoarele documente: 

Nr.crt. Documente justificative (pentru fiecare membru al familiei 

studentului) 

DA/NU Veniturile (se completează 
de către secretariat) 

1 Copie după C.I. (pentru persoanele peste 14 ani) sau certificat 
de naștere (pentru persoanele sub 14 ani a titularului cererii şi a 
tuturor membrilor familiei) 

 
 
 

2 Copie după certificatul de căsătorie (numai pentru studenţii 
între 26 şi 35 de ani) 

 
 

3 Copie certificat(e) deces    
4 Adeverință de salariu (justifică venitul net al părinților pe 

ultimele 3 luni, a ambilor studenţi în cazul familiilor de 
studenţi) 

 
 

5 Cupoane de pensie (pe ultimele 3 luni)   
6 Alocaţie de stat pentru copii (pe ultimele 3 luni)   
7 Alte ajutoare primite de la stat   
8 Adeverință de la Administrația Financiară (persoanele peste 18 

ani) 
 

 

9 Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai 
cererii pentru acordarea bursei sociale (cupoane sau adeverinţă 
de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru 
lunile care se iau în considerare; adeverinţă de somaj; 
adeverinţă de venit net; etc.) 

 

 

10 Adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru cei 
proveniți din Case de Copii sau plasament (pe ultimele 3 luni) 

 
 

Total venit net mediu/membru de familie 
 

 

• Documente necesare pentru obținerea bursei sociale pe motive 
medicale: 

DA/NU 

1 Copie după C.I. a studentului/studentei  
2 Certificat medical eliberat de un medic specialist și vizat de 

medicul dispensarului studențesc 
 

 

 
Familia este compusă din ________ persoane, din care: număr preșcolari _______; număr elevi ______; număr 
studenți ___________; numărul altor membri ai familiei aflați în întreținere legală _____________. 
 
 
 
Data,           Semnătura, 
 
  
 
 
 
 
 
 
        
* Se completează cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele. 
** Se menţionează tipul de bursă pentru care se face solicitarea: de ajutor social, ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte 
/maternitate/deces, bursei sociale pe motive medicale. 
 


