
FACULTATEA CONSTRUCŢII DE MAŞINI ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL 

 

     ANUNŢ IMPORTANT 
   

  Pot beneficia de bursă de ajutor social în semestrul I, 2017/2018  

studenţii care se încadrează în una din condiţiile enumerate mai jos: 

 

- realizează un venit net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net  pe  

economie de  1065 lei  pe lunile  iunie 2017, iulie 2017, august 2017. 

-   sunt orfani de ambii părinţi, sunt asistaţi ai Centrelor de Plasament şi nu         

  realizează venituri ,  

      -  sunt bolnavi (TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, 

insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită  

cronică, glaucom, boli imunologice, miopie gravă, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi 

de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular), 

      -  studenților integraliști din instituțiile de învățământ superior de stat, cărora li se 

aplică prevederile art.10, lit.r) din Legea nr.42/ 1990 privind eroii Revoluției din 

decembrie 1989. 

 

Dosarele de bursă vor cuprinde: 

- cerere adresată domnului decan (formularul tip se găseşte la secretariat) 

- declaraţie de venituri (formularul tip se găseşte la secretariat) 

- adeverinţă de salariat pentru venitul net realizat de părinţi în ultimele 3 luni 

     (iunie 2017, iulie 2017, august  2017)  

- cupoane de pensie pentru ultimele 3 luni (iunie 2017, iulie 2017,  august 2017) 

sau adeverinţă de la Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale – 

Oficiul de asigurări sociale şi pensii de stat. 

- declaraţie notarială pe proprie răspundere pentru părinţii care nu realizează 

nici un fel de venit, însoţită de documentele care atestă acest lucru  ( dacă este 

cazul), conf.art.15, lit.a) din Ord.MEN 3392/2017; 

- adeverinţă emisă de primăria de la domiciliul studentului pentru Legea  

     nr. 416/ 2001, cu modificările ulterioare,  privind venitul minim garantat  

    (dacă este cazul). 

- adeverinţă emisă de Primăria de la domiciliul studentului pe numele părinţilor 

acestuia, pentru teren (Legea nr.18/1991, modificată în Legea nr.247/ 2005) şi 

venituri obţinute din activităţi agricole conform Legii nr.227- 2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ( dacă este cazul). 

- certificat fiscal sau adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice pentru 

veniturile realizate conform  O.U.G. nr.44/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- adeverinţă de elev sau student  pentru fraţii sau surorile studentului, sau copie 

de pe certificatul de naştere pentru fraţii preşcolari, respectiv declaraţie 

notarială pentru fraţii sau surorile studentului cu acelaşi domiciliu, care nu 

sunt elevi/studenţi/angajaţi, 

- certificatul de căsătorie,  în copie xerox,  pentru părinţii recăsătoriţi sau copia 

xerox a sentinţei de divorţ a părinţilor. 

- adeverinţa pentru veniturile realizate în ultimele 3 luni  (iunie 2017, iulie 

2017, august 2017) ale soţului ( soţiei) părintelui recăsătorit. 
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- dovada primirii pensiei de întreţinere (iunie, iulie, august 2017) din partea 

părintelui obligat la plata acesteia sau a înregistrării la judecătorie a cererii 

pentru pensie de întreţinere ( dacă este cazul). 

- certificatul de deces al unuia din părinţi ( dacă este cazul) 

- dovada primirii pensiei de urmaş (iunie, iulie, august 2017) sau a înregistrării 

la Direcţia  pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale a cererii studentului 

orfan ( dacă este cazul) 

- adeverinţa emisă de Oficiul Registrului Comerţului pentru părinţi ( dacă este 

cazul), din care să rezulte că sunt sau nu asociaţi în cadrul societăţilor 

comerciale 

- declaraţie notarială în cazul părinţilor divorţaţi, din care să reiasă că nu 

primeşte pensie alimentară ( dacă este cazul) 

- ancheta socială întocmită de Primărie ( dacă este cazul) 

- certificat medical, pentru studenţii bolnavi, în baza Ord.MEN 3392/2017, 

art.6.lit b), art.15,lit.d), vizat de către medicul de la unitatea medicală a 

universităţii. 

 

 Dacă părintele realizează venituri în străinătate, studentul va depune documente  

traduse legalizat în limba română, care să ateste acest fapt, din care să reiasă 

cuantumul net al veniturilor realizate. 

 In cazul studenților căsătoriți, familia se consideră de sine stătătoare, fiind 

formată din soț, soție și copii, dacă au. 

 

Termenul limită pentru depunerea  dosarelor  16 octombrie 2017 . 

  Nu se primesc dosare incomplete. 

 

 

 

 

     D E C A N,      Secretar şef, 

  Prof.univ.dr.ing.Cătălin Gabriel Dumitraș         Ing.Nela Franc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


