
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. 

În criteriul social se încadrează studenții integraliști ale căror familii nu realizează  în cele 3 luni 
consecutive anterioare depunerii cererii (octombrie, noiembrie și decembrie 2021) un venit lunar 
net mediu pe membru de familie mai mare decat 1.386 LEI. 

• cerere tip de acordare a burselor sociale – Anexa 7 și Anexa 1; 
• copie buletin/carte identitate și copie certificat naștere student; 
• copie buletin/carte de identitate ale părinților; 
• copie buletin/carte de identitate și copie certificat naștere al fraților; 
• copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor, în cazul studenților orfani, și 

adeverințe/copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și frații 
acestuia pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021;  

• adeverințe de elev, student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ; 
• declarații pe propria răspundere a unuia dintre părinți, data la  notar sau la primăria 

localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în întreținerea familiei, care nu 
urmează o formă de învățământ și nu obțin venituri proprii; 

• copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați (unde este cazul) și 
adeverințe/copii ale cupoanelor privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații 
acestuia pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021; În cazul în care nu se primește 
pensie alimentară, se menționează acest lucru în declarația pe proprie răspundere (Anexa 8); 

• copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că solicitantul se afla în 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 alocației 
de plasament; 

• adeverinţe de venit (salariul net) pentru fiecare membru de familie salariat pe lunile 
octombrie, noiembrie, decembrie 2021; 

• copii ale cupoanelor de pensie sau adeverinţă de la Casa de Pensii, în cazul membrilor de 
familie pensionari, pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021; 

• copii ale cupoanelor de somaj sau  adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului, în 
cazul membrilor de familie şomeri, pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021; 

• cupoane alocație de stat  pentru copii pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021; 
• adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile 

realizate din profesii independente, din prestarea unor activități autorizate, din cedarea 
folosinţei bunurilor sau din exploatarea terenurilor agricole),  pentru lunile octombrie, 
noiembrie, decembrie 2021;  (pentru solicitant și ceilalți membrii familiei majori) – original și 
obligatoriu;  

• declaraţie pe proprie răspundere data, de fiecare membru al familiei care nu obține niciun 
fel de venit, în fața unui notar sau la Primăria localității de domiciliu, pentru lunile octombrie, 
noiembrie, decembrie 2021; 

• declarație pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că, el și ceilalți membrii ai 
familiei, nu realizează alte venituri decât cele declarate (Anexa 8 – este numai ca model, 
aceasta se scrie de mână, de către fiecare student). 

• Formular verificare conformitate dosar burse sociale (Anexa 11).  
• Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau 

domiciliază în străinătate sau în situația în care venitul membrilor de familie este zero.  
• La depunerea prin mijloace electronice, dosarele de bursă vor fi însoțite de o 

DECLARAȚIE pe proprie răspundere a studentului (anexată prezentei dispoziții) referitoare 



la conformitatea documentelor și la angajamentul cu privire la înaintarea acestora în format 
fizic 

 Acte necesare pentru Bursa pe criteriul medical 

În criteriul medical se încadrează studenții integraliști care se află ȋn evidenţele dispensarului 
studenţesc sau a medicului de familie şi atestă cu certificate medicale (eliberate de medical specialist) 
și vizate de acesta că suferă de una din afecţiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educaţiei 
Naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor Generale de acordare a burselor şi a altor forme 
de sprijin material pentru studenţii din ȋnvăţământul superior de stat. 

Documente necesare : 

• cere tip, conform Anexa 7; 

• copie buletin/carte de identitate  a solicitantului; 

• certificat medical 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 sau de medicul arondat facultatii, respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap 

permanent grav sau accentuat. În documentul medical prezentat de student se va menţiona în mod 

obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate. Pot beneficia de bursă pe motive 

medicale studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare atestate de un medic 

specialist, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză 

chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau  bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită 

anchilozantă sau  reumatism articular, cei cu orice alte  boli cronice pe care senatele universitare le pot lua in 

considerare si studenții care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau 

accentuat. 

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

• Declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea 
documentelor și la angajamentul cu privire la înaintarea acestora în format fizic 

Documentele se depun în ordinea indicată în formularul „Verificare de conformitate...”Anexa 11 (caz 

social), respectiv Anexa 12 (caz medical). Fiecare pagina din dosar va fi numerotată și semnată în partea 

dreaptă jos, de către studentul în cauzî (obligatoriu). Numerotarea începe cu cererea tip (Anexa 1 și 

Anexa 7), urmate de documentele în ordinea din Formularele Anexa 11, respectiv Anexa12. Formularele 

Anexa 11, respectiv Anexa12 nu se numeroteaza, ele vor fi puse la începutul dosarului. 

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

