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I Cerere tip completata de cetre student
2 l.Copie dupd buletinuUcartea de identitate a studentului;

2. Copie dupi buletinul/cartea de identitate a pirinlilor, fratilor;
3 Adeverinle din care si rezulte venitul net, pe ultimele trei luni,

realizat de persoanele din fhmilie incadrate in muncd (pdrinli,
sot, sotie, frati, studentul(a), dacd lucreazi);

4 Talonul de plati a ajutorului de 9omaj, ajutorului de integrare
profesionale sau a alocaJiei de sprijin, reprezentind drepturi
cuvenite pentru ultimele trei luni;

5 Taloane sau adeverinfe de pensie, de ajutor social in condifiile
Legii pensiilor qi asiguririlor sociale de stat li alte indemnizalii
sau sporuri din ultimele trei luni

6 Declarafia notariald pentru fiecare membru al familiei care nu
realizeazi venituri;

7 Ancheta sociala pentru familiile care nu realizeazi venituri gi in
cazul in care pdrinlii studentului domiciliazi sau lucreazi in
strainAtate;

8 Adeverin{e eliberate de organele financiare teritoriale din care si
rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din
surse proprii, sau din prestarea unor activit4i autorizate, in
conditiile prevdzute de lege;

9 Adeverinti cu venitul agricol pe anul curent, emis6 de prim[rie
sau de citre administralia financiard, dupd cazl

l0 Adeverinld de gcolarizare in original a fratelui/ sorei, daci este
cazul;

ll Copii ale certificatelor de nagtere ale fratiloraflali in
intretinereaplrintilor care nu au implinit varsta de qcolarizzrg,

t2 Talon sau adeverin{d alocatii de stat
l3 Certificat de la medicul specialist, in care se prezintd tabloul

clinic al bolii de care sufera studentul, vizat de Policlinica
Studentilor

t4 Certificat de incadrare in grad de handicap
t5 Talon sau

handicap
adeverinld drepturi banegti pentru persoane cu

l6 Copii dupi certificatele de deces ale pirinJilor pentru studentii
orfani;
Adeverinle/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmai pentru
student 5ifra{ii acestuia;

17 Copie a hotdrdrii judecitoreqti, in cazul in care pdrinlii sunt
divor{afi;
Adeverinle/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare
pentru student qifra{ii acestuia;
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18 Adeverin!5 cI studentul provine dintr-o CasI de copii in
care si he precizat cuantumul pensiei de urmaq pentru
lunile luate in considerare (dacd este cazul);

l9 Copie a hotdririi judecltoregti din care se rezulte ce

solicitantul se afla in plasament familial;
Adeverinta sau talon cuantum alocatie de plasament

21 Studen(iicisitori(i trebuie si prezinte:
1) adeverinld de student a solului/ so{iei;
2) copie a certificatului de cds[torie;
3) oopie a buletinului/ c5(ii de identitate al so{ului/ a sotiei;
4) declaralie notariale a veniturilor realizate de cdtre so{/
solie;
5) declaraliapdrin{ilor cd nu ii intre[in, dupd caz

22 Pentru ajutorul ocazional de maternitate:
1) Copie a buletinului/ cd4ii de identitate al solului;
2) Copie a certificatului de cdsdtorie;
3) Copie a certificatului de na$tere al copilului.

23 Pentru bursa in caz de deces al sotuluV sotiei/ copiilor
studentului:
1) Copie a certificatului de cdsdtorie;
2) Copie dupd certificatul de deces.

24 Altele:

Nota:

1. Rubricile Da; Nu e cazul - se vor completa de cetre student cu X , dupd caz.

2. Fiecare pagind din dosar va h numerotata $i semnati in partea dreaptd jos, de c[tre studentul in
ca]uzj'.

Data Solicitant,
Numele qi prenumele studentului./ Semnitura

Dosarul este inregistrat cu nr. / qi conline un numer de pagini. Numele
qi prenumele persoanei care a primit qi verificat dosarul/ Semnatura
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