
 

 

 

Burse sociale medicale 

Aici se completează data tale din cartea de identitate.   Completezi 

facultatea, anul, grupa si specializarea unde studiezi in anul universitar 

2021-2022. Pentru a iti putea oferi ajutorul financiar de care ai nevoie, 

te rugam sa completezi diagnosticul bolii tale & Bursa de ajutor social 

ocazional (doar cei cu un venit lunar net mediu pe membru de familie 

mai mic de 75% din salariul minim net la nivel național). 

Aici se completează doar în cazul în care studentul care 

are bursă social medicală dorește și bursă de ajutor social 

ocazională 

Pentru justificarea celor de mai sus trbuie sa atasezi urmatoarele 

documente:  

• cerere tip, conform Anexei 5 

• copie după certificatul de naștere sau după cartea/ 

buletinul de identitate; 

• certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de 

medicul de familie al studentului și de medicul cabinetului 

medical studențesc în raza căruia sunt arondați studenții 

Universității Tehnice de Construcții din București 

(cabinetul medical din Căminul Studențesc nr. 4). 

 



  
 

 

 

 

Burse de ajutor social studenți orfani 
 

Aici se completează datele tale din cartea de identitate.   Completezi 

facultatea, anul, grupa si specializarea unde studiezi in anul universitar 2021-

2022. Pentru a ti se oferi ajutorul financiar de care ai nevoie, te rugam sa 

completezi la rubrica motive: ORFAN de unul sau ambii parinti (dupa caz) & 

Bursa de ajutor social ocazional& Bursa de ajutor social ocazional (doar cei cu un 

venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic de 75% din salariul minim net la 

nivel național). 

Sectiunea A: 
Aici se completeaza dupa caz sumele (pe ultimele 3 luni) 
provenite din :  

• Talonul pensie de urmas; 

• Adeverinta de salariu net pentru persoana care 
detine tutela; 

• cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind 

cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia pt 

lunile care se iau in considerare; 

• Adeverinta de somaj; 

• Alocatii; jocuri de noroc; investitie la bursa; 
criptomonede; chirii; fonduri de investitii; etc. 

Sectiunea B: 
 Aici se completeaza dupa caz nr. persoanelor aflate 
in intretinere (nr. copii; sot/sotie) 

 

Pentru justificarea celor de mai sus trebuie sa atasezi urmatoarele documente:  

• cerere tip, conform Anexei 5 

• copie carte de identitate; 

• copie după certificatul de deces 

• documente justificative privind veniturile stdentului; 

• cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul 
pensiei 

• adeverinta de somaj; 

• adeverinta de salariu net, etc 

• adeverință de la Primăria pe raza căreia ai domiciliul, privind 

veniturile nete obținute din activități de exploatare a proprietăților 

personale ale studentului și ale familiei: terenuri agricole, păduri, 

chirii, etc. 

• documente justificative de la ANAF privind veniturile nete obținute 

din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice 

autorizate, asociații familiale, societăți comerciale); 

• declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă ca 
el și familia sa nu mai au și alte venituri decât cele declarate conform 
Anexei 6. 

Aici se trece 

totalul (venituri 

nete realizate) 

tuturor sumelor 

inscrise la 

subpunctele 

sectiunii A 

 

Aici se trece rezultatul 

obtinut in urma impartirii 

veniturilor nete realizate  

(A) la nr. total de 

personae aflate in 

intretinere (B). 

 



  
 

 

Burse de ajutor social plasament familial 

 

STUDENȚII PROVENIȚI DIN CASELE DE COPII SAU PLASAMENT FAMILIAL 

Aici se completează data tale din cartea de identitate.   Completezi 

facultatea, anul, grupa si specializarea unde studiezi in anul universitar 

2021-2022. Pentru a ti se oferi ajutorul financiar de care ai nevoie, te 

rugam sa completezi la rubrica motive: ORFAN de unul sau ambii parinti 

(dupa caz) & Bursa de ajutor social ocazional (doar cei cu un venit lunar net mediu 

pe membru de familie mai mic de 75% din salariul minim net la nivel național). 

Sectiunea A: 
Aici se completeaza dupa caz sumele (pe ultimele 3 luni) 
provenite din :  

• cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii 
privind cuantumul pensiei (indiferent de natura 
acesteia pt lunile care se iau in considerare; 

• adeverinta de somaj; 

• adeverinta de salariu net; 

• adeverinta ANAF si Primarie; 

• Jocuri de noroc; investitie la bursa; criptomonede; 
chirii; fonduri de investitii; etc. 

Sectiunea B: 
 Aici se completeaza dupa caz nr. persoanelor aflate 
in intretinere (nr. copii; sot/sotie) 

 

Pentru justificarea celor de mai sus trbuie sa atasezi urmatoarele documente:  

• cerere tip, conform Anexei 5; 

• copie a cărții de identitate; 

• documente justificative  privind situația in care te afli: 

a) adeverința din care sa rezulte ca solicitantul provine dintr-

un centru de plasament; 

b) copie a hotărârii judecătorești din care rezultă că 

solicitantul se afla în plasament familial; 

• 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 in considerare; 

b) adeverință de șomaj; 

c) adeverință de salariu net, etc.; 

d) 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. 

• declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să 

reiasă ca el și familia sa nu mai au și alte venituri decât cele 

declarate conform Anexei 6. 

 

Aici se trece 

totalul (venituri 

nete realizate) 

tuturor sumelor 

inscrise la 

subpunctele 

sectiunii A 

 

Aici se trece rezultatul 

obtinut in urma impartirii 

veniturilor nete realizate  

(A) la nr. total de 

personae aflate in 

intretinere (B). 

 



 

Burse de ajutor social studenți cu vârsta 

până la 26 ani 

Aici se completează data tale din cartea de identitate.   Completezi facultatea, anul, grupa si specializarea 

unde studiezi in anul universitar 2021-2022. Pentru a iti putea oferi ajutorul financiar de care ai nevoie, 

te rugam sa completezi VENITURI MICI & Bursa de ajutor social ocazional (doar cei cu un venit lunar net 

mediu pe membru de familie mai mic de 75% din salariul minim net la nivel național).  

l 

 Sectiunea A: 
Aici se completeaza dupa caz sumele (pe ultimele 3 luni) provenite din :  

• Cupoane sau adeverinte de la Casa de Pensii; 

• Adeverinta de salariu; de somaj pentru membrii familiei, dupa caz; 

• Documente justificative de la ANAF, Primarie privind veniturile nete pe raza căreia ai 
domiciliul 

• Alocatii; jocuri de noroc; investitie la bursa; criptomonede; chirii; fonduri de investitii; etc. 
Sectiunea B: 
 Aici se completeaza dupa caz nr. persoanelor aflate in intretinere (nr. copii; sot/sotie) 

 

 Pentru justificarea celor de mai sus trebuie sa atasezi urmatoarele documente, dupa caz:  

• cerere tip, conform Anexei 5; 

• copie a cărții de identitate a studentului; ale părinților; 

• copii ale certificatelor  de naștere și ale buletinelor/cărților de identitate (daca este cazul), ale 
celorlalți membri ai familiei, aflați în  întreținerea părinților; 

• adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o forma de învățământ; 

• declarații pe propria răspundere a unuia dintre părinți, data la notar sau la primăria localității în 
care are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o forma de 
învățământ  și nici nu obțin venituri proprii; 

• documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei 
sociale și ale părinților acestora, după caz: 

• cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura 
acesteia) pentru lunile care se iau in considerare; adeverință de șomaj; adeverință de salariu net, 
etc.; 

• ancheta sociala (părinții care lucrează în străinătate); 

• declarație pe propria răspundere data de fiecare părinte care nu obține nici un fel de venit, în fața 
unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul; 

• 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 studenți și frații 
acestuia; 

• 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; 

• 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. 

• documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din 
activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți 
comerciale); 

• declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă ca el și familia sa nu mai au și 
alte venituri decât cele declarate conform Anexei 6. 

 

Aici se trece 

rezultatul obtinut 

in urma impartirii 

veniturilor nete 

realizate  (A) la nr. 

total de personae 

aflate in 

intretinere (B). 

 

Aici se trece totalul 

(venituri nete realizate) 

tuturor sumelor inscrise 

la subpunctele sectiunii 

A 

 



 

 

Burse de ajutor social studenți cu vârsta între 26 și 35 ani 

Aici se completează data tale din cartea de identitate.   Completezi facultatea, anul, grupa si specializarea 

unde studiezi in anul universitar 2021-2022. Pentru a iti putea oferi ajutorul financiar de care ai nevoie, 

te rugam sa completezi VENITURI MICI & Bursa de ajutor social ocazional (doar cei cu un venit lunar 

net mediu pe membru de familie mai mic de 75% din salariul minim net la nivel național).  

l 
 Sectiunea A: 
Aici se completeaza dupa caz sumele (pe ultimele 3 luni) provenite din :  

• Cupoane sau adeverinte de la Casa de Pensii, dupa caz; 

• Adeverinta de salariu; de somaj pentru membrii familiei, dupa caz; 

• Documente justificative de la ANAF, Primarie privind veniturile nete pe raza căreia ai 
domiciliul 

• Alocatii; jocuri de noroc; investitie la bursa; criptomonede; chirii; fonduri de investitii; etc. 
Sectiunea B: 
 Aici se completeaza dupa caz nr. persoanelor aflate in intretinere (nr. copii; sot/sotie) 

 

 

Studenții cu vârsta între 26 și 35 de ani (venitul mediu lunar al acestuia se va calcula ținând cont doar 
de veniturile personale ale acestuia și al persoanelor pe care acesta le are în grijă (soție, copii, etc.) 
Pentru justificarea celor de mai sus trebuie sa atasezi urmatoarele documente, dupa caz: 

• cerere tip, conform Anexei 5; 

• copie a cărții de identitate; 

• documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, 
după caz: 

• cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) 
pentru lunile care se iau in considerare; 

• adeverință de șomaj; 

• adeverință de salariu net, etc.; 

• 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. 

• documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități 
autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale); 

• declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă ca el și familia sa nu mai au și alte 
venituri decât cele declarate conform Anexei 6. 
 

Aici se trece rezultatul obtinut in 

urma impartirii venitului realizat la 

nr. de membrii din familie. 

 

Aici se face totalul 

(venitul realizat) tuturor 

sumelor inscrise in 

sectiunea A 

 


