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BURSELE SOCIALE SE ACORDĂ PÂNĂ LA ÎMPLINIREA 

VÂRSTEI DE 35 DE ANI DUPĂ CUM URMEAZĂ : 
 

1. Studenților ale căror familii nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu 
pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1162 RON/lună). 
 
 
Acte necesare: 
 
– declarația de venituri (se obține de la Secretariat) semnată și datată; 
– cerere pentru acordarea burselor (se obține de la Secretariat) semnată și datată; 
– adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) pentru titular și 

membrii familiei. 
Nu se primesc adeverințe care nu conțin specificația salariul net, ștampila și data eliberării. 
– adeverințe pentru frații aflați în întreținerea părinților (elevi, studenți în sistemul de 

învățământ + copii certificat naștere ale fraților); 
– adeverință de la Circa Financiară din localitatea de domiciliu, pentru titular și membrii 

de familie, care să conțină declarația de venituri; 
– adeverință de la Primărie pentru venituri agricole (dacă este cazul); 
– hotărâre judecătorească de divorț (unde este cazul); 
– copii certificate de deces (unde este cazul); 
– talon pensie (iulie, august, septembrie) – copie conform cu originalul*; 
– talon pensie de urmaș (iulie, august, septembrie) – copie conform cu originalul*; 
– menționare alocație frați (unde este cazul); 
– declarație la Notariat pentru cei care nu au venituri (titular și/sau membrii de familie dacă 

este cazul, declarație dată în nume propriu) și de la Circa Financiară din localitatea de 
domiciliu; 

– anchetă socială obligatorie în cazul în care părinții/părintele lucrează în străinătate. 
 
2. Studenților orfani de ambii părinți, celor proveniți din casele de copii sau 
Plasament familial, care nu realizează venituri. 
 
 
Acte necesare: 
 
– cerere de acordare a bursei (se obține de la Secretariat); 
– declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri; 
– acte doveditoare: certificate de deces (unde este cazul), adeverințe de la Casa de Copii de 

unde aparțin (unde este cazul). 
 
 
 
* Prin copie conform cu originalul se înțelege prezentarea unei copii simple (xerox) și a originalului 
documentului respectiv. Personalul Facultății de Limbi și Literaturi Străine va verifica autenticitatea copiei 
care rămâne la dosar, originalul fiind păstrat de student. 



 
3. Studenților bolnavi de TBC care se află în evidența unităților medicale, celor care 
suferă de: diabet, boli maligne, sindromul de malabsorbție grav, insuficiență renală 
cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 
miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită 
anchilozantă sau reumatism articular. 
 
Acte necesare: 
 
– cerere pentru acordarea bursei (se obține de la Secretariat); 
– declarație de venituri (se obține de la Secretariat); 
– documentele medicale eliberate sau vizate de medicii cabinetului medical pentru studenți 

al Universității din București, cu menționarea clară a diagnosticului și pentru acordarea 
bursei sociale. 

 
 
4. Studenților ale căror familii au venit 0 (zero): 

 
Acte necesare: 
 
– cerere pentru acordarea bursei (se obține de la Secretariat); 
– declarație de venituri (se obține de la Secretariat); 
– declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri; 
– adeverință de la Primărie că nu realizează venituri (pentru cei din comune și sate); 
– rezultatul anchetei sociale; 
– adeverință de la Circa Financiară din localitatea de domiciliu, pentru titular și membrii 

de familie, care să conțină declarația de venituri. 


	Pentru anul universitar 2018 – 2019

