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DOSARUL VA CONŢINE URMĂTOARELE ACTE: 
 

 Cerere – tip pentru acordarea bursei si cerere pentru eliberarea adeverintelor de la ANAF 
pentru student si toti membrii familiei cu varsta peste 18 ani; 
 

 Adeverinţă de elev/student, pentru membrii familiei care urmează o instituţie de învăţământ; 
 

 Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de 
ambii, la care se adaugă taloanele de pensie de urmaş pe lunile iulie 2020, august 2020 şi 
septembrie 2020;  
 

 Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoțită de adeverinţă de 
la Casa de Pensii/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia, 
pe lunile iulie 2020, august 2020 şi septembrie 2020.  
Daca studentul şi fraţii acestuia nu primesc aceasta pensie, acestia vor mentiona in 
declaratia notariala pe propria raspundere; 
 

 Adeverinţă cu venitul net realizat de fiecare membru din familie pe lunile iulie 2020, 
august 2020 şi septembrie 2020. În cazul în care niciunul dintre membrii familiei nu obține 
venituri, aceștia vor prezenta o declarație notarială pe proprie răspundere în acest sens, in 
care se va mentiona ca in lunile iulie, august si septembrie 2020 nu a obtinut venituri; 
 

 Adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social  pentru lunile iulie, august si septembrie 2020, daca 
este cazul; 
 

 Taloanele de pensie pe lunile iulie 2020, august 2020 şi septembrie 2020, în cazul în care 
părinţii sunt pensionari. (În situaţia  în care acestea nu pot fi prezentate, se va ataşa la dosar o 
adeverinţă eliberată de Casa de Pensii in care se va mentiona suma primita pentru fiecare luna 
in parte); 
 

 Declaraţie notarială pe propria răspundere a studentului (solicitantului bursei) in care 
sa se mentioneze urmatoarele:  
 

- că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate şi că părinţii lui (în cazul 
în care nu sunt salariaţi în România) nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate; 

- daca studentul nu a beneficiat de niciun venit pe lunile iulie 2020, august 2020 şi 
septembrie 2020, va mentiona in declaratie ; 

 

 Adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că solicitantul bursei nu beneficiază/ nu a 
beneficiat de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul. 

 Alte acte doveditoare ale veniturilor (pensii speciale, ajutoare, indemnizatii, etc.) 
 

NOTĂ 
Adeverinţele de venit trebuie să precizeze clar VENITUL NET pe fiecare lună în parte, să fie 

ştampilate, semnate şi să nu conţină ştersături. 
 

ANCHETA SOCIALĂ ESTE OBLIGATORIE ÎN URMATOARELE CAZURI: 
- DACA PĂRINTII STUDENTULUI LUCREAZĂ SAU DOMICILIAZĂ ÎN STRĂINĂTATE; 
- DACA FAMILIA NU ARE NICIUN VENIT. 

 

Studentul își asumă răspunderea cu privire la documentele depuse.  
 

Secretariatul va primi toate dosarele, analiza acestora va fi făcută de comisia de acordare a 
burselor. 


