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Conform HG 558/1998, Anexa nr. 2, art. 9, se pot acorda burse de ajutor social

ocazional, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda 

studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi 
din casele de copii, studenţilor proveniţi din plasament familial sau din încredinţare, a 
căror familie nu realizează, pe ultimele 3 luni, un venit lunar mediu pe membru de familie 
mai mare decât 75% din salariul minim pe economie. Această categorie de bursă de 
ajutor social ocazional se poate acorda aceluiaşi student de două ori în decursul unui an 
universitar. Cuantumul unei burse este egal cu cel al bursei sociale.

b) bursa de ajutor ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă 
pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-
născut. Cuantumul unei burse este egal cu cel al bursei sociale.

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru 
decesul unui membru al familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al 
studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. 
Suma care se atribuie în caz de deces este stabilită de către Biroul de Senat.

 
Cererile pentru acordarea de burse de ajutor social ocazional, însoţite de 

documentele doveditoare, se vor depune la Biroul Burse, urmând a fi înaintate spre avizare 
Oficiului Juridic si spre aprobare Prorectorului de resort.
 

Acte necesare 
- cerere vizată de secretariatul facultăţii; 
- copie a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului; 
- copie a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal; 
- copie a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal; 
- copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate , după caz ale  celorlalţi membri 
ai familiei; 
- adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a 
celorlalţi fraţi / surori; 
- acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; 
- documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din 
casele de copii sau din plasaent familial; 
- adeverinţă de la circumscripţia financiară sau de la serviciul public de specialitate 
din cadrul primăriilor în raza cărora locuiesc din care să rezulte veniturile realizate. 
 
Notă: 
Dosarele se depun la biroul Burse şi alte drepturi financiare ale studenţilor  (camera 5401, etaj 
4, clădirea Cihoski) 
 
 


