
 

Acte necesare 
Adeverinţă cu venitul net al ambilor părinţi (susţinători legali) pe 

ultimele trei luni (iunie iulie-august-)  

Venitul net al studentului, în cazul în care acesta este angajat (pe 

ultimele trei luni)  

Copii ale cartilor de identitate sau de pe certificatele de naştere 

ale fraţilor preşcolari; adeverinţe de elev sau student pentru fraţii 

aflaţi în întreţinerea părinţilor  

Adeverinţă de la Administraţia financiară din care să rezulte că 

familia nu are alte venituri sau daca da, care sunt acelea (pe 

membru)  

Adeverinţă de la Primărie din care să rezulte că familia nu are 

venituri din agricultură sau dacă da, care sunt acelea  

în cazul în care nu sunt venituri din agricultură și/sau din spații 

închiriate, activități comerciale etc, Adeverințele de la Primărie și 

de la Administrația financiară, pot fi înlocuite cu o Declarație 

notariala a parinților ca nu mai sunt și alte venituri in afara celor 

declarate (salariale, pensii etc).  

Cupoane de pensie din ultimele 3 luni, în cazul părinţilor 

pensionari  

Copie de pe sentinţa de divorţ si ultimele 3 cupoane de pensie 

alimentară – în cazul în care părinții sunt divorțați  

Copie de pe certificatul de deces – în cazul în care părinţii (sau 

unul din parinți) sunt decedaţi şi ultimele 3 cupoane de pensie de 

urmaş  

Pentru părintele fără ocupaţie este necesară o declaraţie dată de 

acesta în faţa notarului cum că nu are nici un fel de venituri.  

Pentru părinţii şomeri – adeverinţe cu veniturile pe ultimele de 3 

luni de la Oficiul Forţelor de muncă sau cupoanele pe ultimele 3 

luni  



Pentru studentii cu venit 0 este absolut necesară ANCHETA 

SOCIALĂ !!!  
Altele, dupa caz.  

 

Studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele acte:  

documente din care să reiasă veniturile proprii, dacă este cazul; 

(cupoane de pensii urmaș, adeverința de la locul de muncă al 

studentului/studentei)  

declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă 

că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate;  

copii ale certificatelor de deces ale părinţilor.  

copii ale cartilor de identitate 

Adeverinţă de la Administraţia financiară 

Adeverinţă de la Primărie 

 

 Studenţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial 

vor depune următoarele acte:  
documente justificative privind situaţia lor: adeverinţe din care 

să rezulte că solicitantul provine dintr-o casă de copii sau copie a 

hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în 

plasament familial;  

documente din care să reiasă veniturile proprii, după caz: 

cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament, adeverinţă de 

salariu net etc.;  

declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să reiasă 

că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate.  

copii ale cartilor de identitate 

Adeverinţă de la Administraţia financiară 

Adeverinţă de la Primărie 

 

 

 



Studenţii suferinzi de boli grave (aflaţi în evidenţa 

Dispensarului studenţesc ca având boli incurabile sau boli care 

necesită tratament îndelungat) vor depune următoarele 

documente:  

certificat medical eliberat de un medic specialist, în care se va 

menţiona în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului în 

categoriile de boli specificate la art.12 din Anexa 2 a HG 

nr.558/1998 (TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de 

malabsorbţie grava, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 

miopie gravă, boli imunologice, infestaţi cu virusul HIV sau 

bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular) ;  

Certificatul medical se vizează la Dispensarul studenţesc.  

 

Pentru studenţii care au împlinit 26 de ani şi urmează studii de 

licenţă sau master, veniturile se calculează luând în considerare 

doar veniturile personale ale acestora.  

Pentru studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani, 

veniturile se calculează astfel:  
În cazul în care ambii soţi sunt studenţi şi nu realizează venituri, 

venitul lunar mediu net se calculează ca medie a veniturilor lunare 

medii nete ale celor două familii din care provin cei doi studenţi 

(vezi al. a.);  

În cazul în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu 

realizează venituri, venitul lunar mediu net se calculează ca medie 

între venitul net al membrului de familie care realizează venituri şi 

venitul mediu net al familiei din care provine studentul care nu 

realizează venituri;  

În cazul în care ambii soţi au venituri, venitul lunar mediu net se 

calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.  

 

La calcularea venitului mediu net pe membru de familie se iau în 

considerare si alocaţii cu destinaţie specială, acordate din bugetul 



de stat, cum ar fi: ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea 

locuinţei, alocaţii ocazionale în caz de deces şi de maternitate sau 

veniturile familiei care are copii în plasament, în cazul 

solicitantului aflat în plasament.  

Pentru părintele 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. Documentele justificative vor fi traduse în limba română 

de către un traducător autorizat.  

VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE NU VA FI MAI 

MARE DE 1263 lei/lună/membru de familie.  

 

Declaraţiile pe proprie răspundere se pot descărca de pe site-ul 

facultăţii şi se vor completa de către studentul solicitant 

 

 

CITIȚI REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA DE 

BURSE SI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL. 

 
https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-

universitatii/studenti/4._Regulament_burse.pdf 

https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/4._Regulament_burse.pdf
https://www.unitbv.ro/documente/despre-unitbv/regulamente-hotarari/regulamentele-universitatii/studenti/4._Regulament_burse.pdf

