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FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA 

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE 

 
(1) Pentru studenţii orfani de unul sau ambii părinţi şi care nu realizează venituri peste plafonul 

pentru acordarea bursei sociale: 

➢ cerere (Anexa 1); 

➢ copie CI solicitant; 

➢ înscrisuri eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile 

realizate; 

➢ copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților; 

➢ declarație pe propria răspundere că nu obține venituri; 

➢ în cazul în care părintele în viață nu obţine venituri, acesta depune o declaraţie pe propria 

răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru. 

(2) Pentru studenții proveniți din plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul 

pentru acordarea bursei sociale:  

➢ cerere (Anexa 1); 

➢ copie CI solicitant; 

➢ înscrisuri eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile 

realizate; 

➢ copie a hotărârii privind darea în plasament familial; 

➢ declarație pe propria răspundere că nu obține venituri. 

(3) Pentru studenții prevăzuți la Art.12, alin (2), lit.b din Regulamentul privind acordarea de 

burse al UOC: 

➢ cerere (Anexa 1); 

➢ copie CI solicitant; 

➢ certificat medical eliberat de un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în 

care să se prezinte diagnosticul bolii de care suferă studentul și care se încadrează în 

prevederile art.12, alin. 2, litera b din prezentul regulament. 

(4) Pentru studenţii prevăzuți la Art. 12, alin (2), lit c din Regulamentul privind acordarea de 

burse al UOC: 

➢ cerere (Anexa 1); 

➢ copii după Cl și certificatul de naștere al solicitantului; 

➢ copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei și a certificatului de 

căsătorie al părinților; 

➢ copie după certificatul de căsătorie al studentului/studentei, unde este cazul; 

➢ copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară; 

➢ declaraţie-tip de venituri, pe propria răspundere, semnată de către student (Anexa 4); 
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➢ adeverinţe din care să rezulte veniturile salariale nete și asimilate acestora pe ultimele 

3 luni ale fiecărui părinte şi, eventual, ale studentului (studentei); 

➢ taloane de pensie, de plată a ajutorului de șomaj, a alocației de sprijin sau ajutor social; 

➢ adeverinţe din care să rezulte veniturile nete pe ultimile 3 luni ale soţului sau soţiei, 

unde este cazul;  

➢ adeverinţe de elev sau student, cursuri de zi, ori o copie după certificatul de naştere 

pentru fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare; 

➢ înscrisuri eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile 

realizate de către toți membrii familiei; 

➢ declarația de impunere privind impozitul pe veniturile agricole; 

➢ declarație pe proprie răspundere în conformitate cu Ordinul 3392/2017 - dacă părinții 

nu obțin venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere în acest sens, însoțită 

de documentele care atestă acest lucru.  

 
 
 
Afișat 11.10.2021  Comisia de Burse FMI 


