
Acte necesare pentru Bursa pe criteriu social : 

Pot beneficia de bursă de ajutor social, studenții de la învățământul cu frecvență, care nu 

au împlinit 35 ani. 

In criteriul social se incadreaza studentii integralisti ale caror familii nu realizeaza in cele 3 

luni consecutive anterioare depunerii cererii (noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019) 

un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat 1.195,66 LEI. 

 cererea tip de acordare a burselor sociale – Anexa 7 si Anexa 1; 

 copie buletin/carte identitate student si parinti; 

 copie după certificatul de naştere al fraților; 

 copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor, in cazul studentilor orfani, si 

adeverinte/cupoane privind cuantumul pensiei de urmas pentru student si fratii acestuia 

pentru lunile noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019;  

 adeverinte de elev, student pentru membrii familiei care urmeaza o forma de 

invatamant; 

 declaratii pe propria raspundere a unuia dintre parinti, data la  notar sau la primaria 

localitatii in care isi are domiciliul, pentru copiii minori aflati in intretinerea familiei, 

care nu urmeaza o forma de invatamant si nu obtin venituri proprii; 

 copie a sentinţei de divorţ a părinţilor (unde este cazul) si adeverinte/cupoane privind 

cuantumul pensiei alimentare pentru student si fratii acestuia pentru lunile noiembrie, 

decembrie 2018 și ianuarie 2019 

 copie a hotararii judecatoresti din care sa rezulte ca solicitantul se afla in plasament 

familial;   

 adeverinţă de la Direcţia pentru Protecţia Copilului – dacă solicitantul provine de la 

Centrul de Plasament sau se află în plasament familial cu specificarea cuantumului 

alocatiei de plasament; 

 adeverinţe de venit (salariul net) pentru fiecare membru de familie salariat pe lunile 

noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019– original; 

 cupon de pensie sau adeverinţă de la Casa de Pensii, în cazul membrilor de familie 

pensionari, pe lunile noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019– original; 

 cupon somaj sau  adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul 

membrilor de familie şomeri, pe lunile noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019- 

original; 

 cupon alocatie copii pe lunile noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019 

 adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind 

veniturile realizate din profesii independente, din prestarea unor activitati autorizate, 

din cedarea folosinţei bunurilor sau din exploatarea terenurilor agricole),  pentru lunile 

noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019 (pentru solicitant si ceilalti membrii familiei 

majori) – original și obligatoriu; 

 declaraţie pe proprie raspundere data, de fiecare membru al familiei care nu obtine 

niciun fel de venit, in fata unui notar sau la Primaria localitatii de domiciliu, pentru 

lunile noiembrie, decembrie 2018 și ianuarie 2019; 

 declaratie pe propria raspundere a studentului, din care sa reiasa ca nu mai are si alte 

venituri decat cele declarate (Anexa 8 – este numai ca model, aceasta se scrie de mana, 

de catre fiecare student). 

 Formular verificare conformitate dosar burse sociale (Anexa 11).  

Venitul mediu lunar net nu trebuie sa depaseasca  1.195,66 lei/ membru de 

familie. 



 

 Acte necesare pentru Bursa pe criteriul medical 

In criteriul medical se incadreaza studentii integralisti care sufera de bolile enumerate mai 

jos: 

 cere tip, conform Anexa 7; 

 copie buletin/carte de identitate  a solicitantului; 

 certificat medical (NU ADEVERINȚĂ MEDICALĂ) eliberat de un medic specialist (care a 

promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în 

domeniul diagnosticului), vizat de medicul de familie, respectiv Certificat de încadrare în grad de 

handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical prezentat de student se va 

menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 

16, aliniatul (3), punctul 3). Pot beneficia de bursă pe motive medicale studenții bolnavi TBC, care 

se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de 

malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii 

congenitale,9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare, 

14) tulburări din spectrul autist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate,17) 

fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap 

locomotor, 20) spondilită anchilozantă sau 21) reumatism articular şi cu orice alte 21) boli cronice 

studenți integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau 

accentuat. 

 Formular verificare conformitate dosar burse sociale – cazuri medicale (Anexa 12). 

Toate actele solicitate se depun, in original, in folie de plastic, in ordinea documentelor enumerate 

in Anexa 11, respectiv Anexa 12 dupa caz. Fiecare pagina din dosar va fi numerotata si semnata in 

partea dreapta jos, de catre studentul in cauza. Numerotarea incepe cu cererea tip (Anexa 1 si 

Anexa 7). Formularele Anexa 11, respectiv Anexa12, nu se numeroteaza. 

Dosarele pentru Bursa pe criteriu  social si medical  pentru semestrul II anul universitar 

2018-2019, se depun la biroul de informații în perioada  

25.02.2019 – 15.03.2019, între orele 9 -14 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm accesaţi Regulamentul Universitatii „Babes-Bolyai” 

privind acordarea burselor pentru studenti – ciclurile de studii licenta si master. 

 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse 

 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse

