
 
 

B U R S E    D E    A J U T O R   S O C I A L 

 pentru venituri lunare sub cuantumul venitului minim net pe economie 

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI: 

1. Adeverinţe de salariat, cu venitul net pe ultimele 3 luni (noiembrie 2020, 

decembrie 2020, ianuarie 2021) sau cupoane de pensie/şomaj/ajutor de 

şomaj/alocaţie copii, pe ultimele 3 luni (noiembrie 2020, decembrie 2020, 

ianuarie 2021), pentru toţi membrii familiei, inclusiv studentul. 

2. În cazul în care unul dintre părinţi nu lucrează (este casnic) aduce declaraţie 

dată în faţa notarului. În declaraţie să se specifice că părintele nu a avut  

venituri în lunile sus menţionate. 

3. Copie după certificatului de deces al părintelui decedat (dacă este cazul). 

Pentru studenţii orfani de ambii părinţi sunt suficiente numai copiile după 

certificatele de deces pentru întocmirea dosarului. 

4. Adeverinţe de la şcoala generală/liceu/facultate/pentru fraţi. Cupoanele de 

alocaţie pentru fraţi sau extras bancar pentru cei care primesc alocaţia într-un 

cont. 

5. În cazul în care fraţii sunt preşcolari, aduceţi o copie a certificatului de naştere. 

6. Copie după cartea de identitate a ambilor părinţi şi a studentului. 

7. Adeverinţă de la APIA cu subvenţia pe anul 2020. 

8. Pentru studenţii din mediul rural - Adeverinţă de la primărie în care să se 

specifice veniturile realizate din agricultură, altele decît subvenţia APIA. 

9.  Adeverinţă de la administraţia financiară - ANAF- pentru toţi membrii majori 

(inclusiv studentul), din care să rezulte veniturile realizate/sau nu, în urma 

altor activităţi decât salariile, pentru anul 2020 (obligatoriu). 

ANUNŢ IMPORTANT 

  

În cazul în care venitul lunar pe membru este zero este necesară anchetă socială 
eliberată de primărie. 

SALARIUL NET MINIM PE ECONOMIE: noiembrie 2020  -1346 RON,  
                                                                   decembrie 2020 -1346 RON   
                                                                       ianuarie 2021 -1386 RON.  



 

 
 
 

B U R S E    D E    A J U T O R   S O C I A L  

pentru studenţii proveniţi din casele de copii (centre de plasament) sau 

plasament familial 

 

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI: 

 

1. copie după buletin; 

2. documente justificative privind situaţia în care se află; 

 a) adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în 

plasament; 

 b) copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află 

în plasament familial; 

3. documente justificative privind veniturile studentului, după caz: 

 a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament; 

 b) adeverinţă de şomaj; 

 c) adeverinţă de venit, etc; 

4. declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului , din care să reiasă că nu are 

şi alte venituri decât cele declarate. 

 


