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BURSE DE AJUTOR SOCIAL 
 

 Bursele sociale se pot acorda prin încadrarea în fondul repartizat facultății pentru această categorie 
(număr limitat). 

 Bursele de ajutor social se pot acorda studentilor din anul I -IV ai ciclului de licență și din anul 
I și II ai ciclului de masterat care la sfârşitul anului universitar precedent sau după sesiunea de 
iarnă sau la admitere au media ≥ 5,00, şi care îndeplinesc anumite conditii. Distribuirea se face în 
ordine crescătoare a venitului net pe membru de familie, limita maximă a venitului fiind venitul 
lunar mediu per membru de familie realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului care 
trebuie să fie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie (1524 lei, conform surselor 
media referinta februarie 2022). Studenţii trebuie să îndeplinească suplimentar una din 
cerințele de mai jos: 
o nu realizeaza un venit net mediu lunar pe membru de familie calculat pe ultimele trei 

luni mai mare decat salariul de bază minim net pe economie; 
o sunt orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de 

protecție plasamentul; 
o au fost bolnavi de maladii cronice (cf. Listei din Regulamentul UPB privind bursele) 

 La stabilirea venitului pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete realizate de 
familie și se vor depune acte doveditoare în maximum 10 zile de la începutul fiecărui semestru. 

 ACTELE NECESARE pentru acordarea bursei de ajutor social sunt (cf. art 25 Regulament): 

 CERERE; 

 DECLARAȚIE DE VENITURI, formular tip – anexa ataşată; 

 Adeverință din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte, ale 
studentului, soțului sau soției (după caz), cu 3 luni înainte de începerea semestrului, anume          
iulie + august + septembrie pentru semestrul I, respectiv  
decembrie + ianuarie + februarie pentru semestrul II:  
ADEVERINŢE DE SALARIU NET, CUPOANE PENSIE / ŞOMAJ- dacă este cazul 
ADEVERINŢĂ DE LA CIRCA FINANCIARĂ,  
CEI FĂRĂ VENITURI - DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DE LA NOTAR 

 Adeverință de elev/student la învățământul de stat, cursuri cu frecvență pentru frații 
(surorile) / copiii studentului, sau copie după certificatul de naștere dacă aceştia nu au împlinit 
vârsta de școlarizare. 

 Pentru burse sociale medicale - ADEVERINŢĂ MEDICALĂ ELIBERATĂ DE 
DIPENSAR UPB 

 CERTIFICAT DE DECES – dacă este cazul 



 

POT DEPUNE DOSAR DOAR STUDENŢII CU MEDIA PESTE 5 (SE ŢINE CONT 
DE RESTANŢELE DIN ANII PRECEDENŢI LA CALCULUL MEDIEI) 

 

DOSARELE SE REINNOIESC LA INCEPUTUL FIECARUI SEMESTRU 

 

 DOSARELE CU ACTELE IN ORIGINAL SE DEPUN FIZIC LA 
SECRETARIAT FILS PANĂ LA DATA  

11.03.2022 

 


