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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

         FACULTATEA DE CHIMIE 

 

 

Documentaţia necesară obţinerii unei  

burse de ajutor social: 

 

1. Studenţii orfani de ambii părinţi vor depune următoarele documente: 

  

a. Cerere tip, conform Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultăţii; 

b. Copie BI/CI student; 

c. Copii ale certificatelor de deces ale părinţilor; 

d. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai 

are şi alte venituri decat cele declarate (Anexa 2); 

 

2. Studenţii proveniţi din casele de copii (centrele de plasament) sau 

plasament familial vor depune următoarele documente: 

 

a. Cerere tip, conform Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultăţii; 

b. Copie BI/CI student; 

c. Documentele justificative privind situaţia în care se află: 

- Adeverinţa din care să rezulte că solicitantul provine de la un centru de 

plasament; 

- Copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în 

plasament familial; 

d. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai 

are şi alte venituri decat cele declarate (Anexa 2); 
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3. Studenţii care solicită bursă medicală, vor depune următoarele 

documente: 

a. Cerere tip, conform Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultăţii; 

b. Copie BI/CI student; 

c. Certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de la 

Dispensarul Universităţii. În certificatul medical se va menţiona în mod 

obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate în 

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi; 

 

4. Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe 

membru de familie sunt mai mici decât cuantumul venitului minim net pe 

economie, vor depune următoarele: 

a. Cerere tip, conform Anexei 1, vizată de către Secretariatul facultăţii; 

    În cazul în care veniturile sunt 0 sau sub 100 de lei pe membru de familie, 

studentul va prezenta o anchetă socială efectuată de primăria localităţii 

în care domiciliază. 

b. Copie BI/CI; 

c. Copii ale certificatelor de naştere şi ale BI/CI (dacă este cazul), ale celorlalţi 

membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor: 

d. Adeverinţe de elev sau student pentru membrii familiei care urmează o formă 

de învăţământ;     

e. Talon privind cuantumul alocaţiei de stat pentru copii; 

f. Declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la 

primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în 

întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin 

venituri proprii; 

g. Copia certificatului de deces, în cazul în care studentul este orfan de un 

părinte; 
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h. Copia hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi şi 

adeverinţa/cupoanele privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi 

fraţii acestuia; 

i. Documente justificative privind veniturile realizate de către studenţi şi 

membrii familiei acestora pe ultimele trei luni (iulie, august, septembrie);: 

-cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei 

(indiferent de natura acesteia) pe ultimele trei luni (iulie, august, septembrie) ale 

anului în curs; 

-adeverinţă de şomaj; 

-adeverinţă cu venitul net pe ultimele trei luni (iulie, august, septembrie) ale 

anului în curs; 

-adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, privind veniturile 

nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale 

studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc; 

-documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete 

ale studentului şi ale familiei, obținute din activități autorizate (de exemplu: 

chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale); 

j. Declaraţie notarială pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu 

obţine niciun fel de venit, cu menţiunea că în lunile iulie, august, septembrie nu 

au obţinut venituri; 

k. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că nu mai 

are şi alte venituri decât cele declarate (Anexa 2). 

 

 


