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DOCUMENTE NECESARE (după caz)  
pt. obținerea BURSEI SOCIALE în 

semestrul 2, 2020/2021 
 

Bursele sociale se pot obține de către studenții CU sau FĂRĂ TAXĂ, promovați integraliști 

sau promovați cu minim 20 credite (doar pt. bursa socială, NU și pt. alte categorii de 

burse) pe semestrul 2, 2020/2021. 

 

I. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii orfani de unul sau ambii 
părinți, vor depune următoarele documente:  

1. cerere tip, conform Anexei nr. 3, înregistrată la secretariatul facultăţii;  
2. copie ale buletinelor/ cărţilor de identitate (student și membrii familiei); 
3. copie ale certificatelor de naştere (student şi membrii familiei); 
4. copie certificat de căsătorie, dacă este cazul; 
5. copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor;  
6. documente justificative privind veniturile proprii şi ale membrilor de familie, după caz: 
6.1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş, 
pentru lunile care se iau în considerare (decembrie, ianuarie, februarie, pt. bursa din 
sem. 2);  
6.2. cupoane/adeverința de șomaj;  
6.3. adeverinţa de venit net, pentru lunile care se iau în considerare (decembrie, 
ianuarie, februarie, pt. bursa din sem. 2);  
6.4. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, 
societăţi comerciale, etc.), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  
6.5. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, pentru atestarea venitului 
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);  
6.6. declaraţie notarială dată de membrii familiei care nu obţin nici un fel de venit.  
6.7. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi 
alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 5)  

 
II. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii proveniţi din casele de 

copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele 
documente: 

1. cerere tip, conform Anexei nr. 3, înregistrată la secretariatul facultăţii;  
2. copie ale buletinelor/ cărţilor de identitate (student și membrii familiei);  
3. copie ale certificatelor de naştere (student şi membrii familiei (plasament));  
4. documente justificative privind situaţia în care se află:  
1.1. adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament;  
1.2. copie a hotărârii judecătoreşti din care rezultă că solicitantul se află în plasament 
familial, precum şi alte documente justificative;  
4. documente justificative veniturile proprii şi ale membrilor de familie (plasament) pentru 
acordarea bursei sociale, după caz:  
4.1. cupoane/adeverința de șomaj;  
4.2. cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;  
4.3. adeverinţa de venit net, pentru lunile care se iau în considerare (decembrie, 
ianuarie, februarie, pt. bursa din sem. 2);  
4.4. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, 
societăţi comerciale, etc.), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 



2 

 

4.5. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, pentru atestarea venitului 
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);  
4.6. declaraţie notarială dată de membrii familiei (plasament) care nu obţin nici un fel de 
venit.  
4.7. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi 
alte venituri decât cele declarate ( a se vedea Anexa nr. 5).  

 
III. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care solicită burse pe 

motive medicale, vor depune următoarele documente:  
1. cerere tip, conform Anexei nr. 3, înregistrată la secretariatul facultăţii; 
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;  
3. certificat medical eliberat de un medic specialist, altul decât medicul de familie, în care 
să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi 
care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (6) lit. b);  
4. adeverinţă medicală de la Dispensarul Studenţesc al U.S.A.M.V.B. ,,Regele Mihai I al 
României" din Timișoara.  

 
IV. În vederea obținerii unei burse de ajutor social, 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 (1372,67 lei/ membru de familie) vor 

depune următoarele documente: 
1. cerere tip, conform Anexei nr. 3, înregistrată la secretariatul facultăţii;  
2. copie ale buletinelor/ cărţilor de identitate (student și membrii familiei);  
3. copii ale certificatelor de naştere (student și membrii familiei);  
4. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de 
învăţământ cu specificarea dacă beneficiază sau nu de bursă;  
5. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea 
bursei sociale şi ale celorlalţi membri ai familiei , după caz:  
5.1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de 
natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (decembrie, ianuarie, februarie, 
pt. bursa din sem. 2);  
5.2. cupoane/adeverinţă de şomaj;  
5.3. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori;  
5.4. adeverinţă din care să rezulte veniturile nete totale lunare, pe ultimele trei luni 
(decembrie, ianuarie, februarie, pt. bursa din sem. 2);  
 realizate de către fiecare din părinţii studentului, precum şi, eventual, ale fraţilor şi ale 
celorlalţi membri ai familiei etc.;  
5.5. declaraţie notarială pe proprie răspundere dată de membrii familiei care nu obţin nici 
un fel de venit;  
5.6. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinții sunt divorțați; se completează 
cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și fraţii 
acestuia;  
5.7. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, 
societăţi comerciale, etc.), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  
5.8. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, pentru atestarea venitului 
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);  
5.9. declaraţie de venituri, conform Anexi nr. 4;  
5.10. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi 
alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5).  
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V. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, studenţii care au vârsta cuprinsă 
între 26 și 35 de ani vor depune următoarele documente:  

1. cerere tip, conform Anexei nr. 3, înregistrată la secretariatul facultăţii;  
2. copie ale buletinelor/ cărţilor de identitate (student și membrii familiei);  
3. copie certificat căsătorie, dacă este cazul;  
4. copie ale certificatelor de naştere (student și membrii familiei);  
5. documente justificative privind veniturile studentului titular al cererii pentru acordarea 
bursei sociale, şi ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie,etc, după caz:  
5.1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş 
pentru lunile care se iau în considerare;  
5.2. cupoane/adeverința de șomaj;  
5.3. adeverinţă din care din care să rezulte veniturile nete totale lunare, pe ultimele trei 
luni (decembrie, ianuarie, februarie, pt. bursa din sem. 2); realizate, precum şi, 
eventual, ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie,etc.;  
5.4. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, 
societăţi comerciale, etc.), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  
5.5. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, pentru atestarea venitului 
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);  
5.6. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai 
are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5).  

 
VI. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, 

studentele vor depune următoarele documente:  
1. cerere tip, conform Anexei nr. 3a, înregistrată la registratura USAMVBT;  
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;  
3. copie a certificatului de naştere al copilului;  
4. adeverinţă emisă de facultatea la care este studentă.  

 
VII. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional pentru maternitate, 
studenţii ale căror soţii nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât 

salariul de bază minim net la nivel naţional, vor depune următoarele documente: 
1. cerere tip, conform Anexei nr. 3a, înregistrată la registratura USAMVBT;  
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;  
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate al/ a soţiei;  
4. adeverinţă emisă de facultatea la care este studentă;  
5. copie a certificatului de căsătorie;  
6. copie a certificatului de naştere al copilului;  
7. documente justificative privind veniturile proprii şi ale soţiei, după caz:  
7.1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş 
pentru cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii;  
7.2. cupoane/adeverința de șomaj;  
7.3. adeverinţă de venit net din care să rezulte veniturile nete totale lunare, pe ultimele trei 
luni anterioare depunerii cererii, etc.;  
7.4. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, 
societăţi comerciale, etc.), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  
7.5. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, pentru atestarea venitului 
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);  
7.6. declaraţie notarială dată de soţie dacă nu obţine nici un fel de venit;  
7.7. declaraţie pe propria răspundere a studentului, din care să reiasă că nu mai are şi 
alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 5).  
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VIII. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de deces  
se depun următoarele documente:  

1. cerere tip, conform Anexei nr. 3a, înregistrată la registratura USAMVBT;  
2. copie a buletinului/ cărţii de identitate;  
3. copie a certificatului de căsătorie;  
4. copie a certificatului de naştere, dacă este cazul;  
5. copie a certificatului de deces. 
6. soția / soțul studentului / studentei va depune la dosar și documente justificative privind 
veniturile, în cazul decesului studentei/studentului:  
6.1.declaraţie notarială dată de soţie/soţ dacă nu obţine nici un fel de venit;  
6.2. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute 
din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, 
societăţi comerciale, etc.), conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  
6.3. adeverinţă de la Primăria pe raza căreia îşi are domiciliul, pentru atestarea venitului 
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol).  

 
IX. În vederea obţinerii unei burse de ajutor social ocazional în caz de îmbrăcăminte 

şi încălţăminte se depun documentele menţionate la punctul IV. 
 

……………………….. 
 

(R E G U L A M E N T PRIVIND ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL 
PENTRU STUDENŢII DE LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A 
BANATULUI ,,REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI’’ DIN TIMIŞOARA, R001 – pe site-ul USAMVBT: 
https://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R001.pdf 

 
Precizări importante: 

 
 Bursele sociale se acordă pe durata studiilor doar până la împlinirea vârstei de 35 de ani! 
 Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice altă categorie de bursă (de 

merit, specială sau de performanță); 
 Studenţii şcolarizaţi în regim cu taxă pot beneficia de burse finanţate de la bugetul de stat 

doar dacă şi-au achitat taxele de şcolarizare;  
 Studenții care urmează cursurile a două programe de studiu pot primi bursă doar pe durata 

de școlarizare a unui singur program de studiu (maxim 4 ani); 

 Venitul lunar mediu net pe membru de familie să nu depășească 
salariul de bază minim net pe economie, care este de 1372,67 lei net; 

 Se iau în calcul lunile: DECEMBRIE 2020, IANUARIE și FEBRUARIE 2021; 
 Documentele aferente categoriei de bursă: specială sau socială se depun ON-LINE pe 

următoarele e-mailuri ale facultății: info@animalsci-tm.ro sau secretariatfbira@usab-tm.ro 
 Actele care vor fi trimise pe e-mail trebuie sa fie SCANATE sau FOTOGRAFIATE  (cu 

înscrisul clar, lizibil, fără umbre, fond și margini ale documentului negre sau închise la 
culoare, sa fie cuprins în fotografie doar conținutul documentului); 

 Studenții care vor beneficia de bursă pentru prima dată în sem. 2, 2020/2021, adică vor fi 
menționați în listele din 13.04.2021, cu orice categorie de bursă, vor trebui să trimită on-
line și CODUL IBAN (obținut prin Extras de cont sau poate fi înscris pe partea din spate a 
cardului) de la Banca Raiffeisen Bank sau Banca Transilvania până în data de 
14.04.2021, fac excepție studenții care au avut bursă în anul universitar precedent și nu și-
au schimbat codul IBAN. 

 

TERMENUL PENTRU DEPUNEREA 
DOSARELOR ONLINE: 

23 martie – 12 aprilie 2021, ora 12,00 

https://www.usab-tm.ro/utilizatori/calitate/file/regulamente/R001.pdf
mailto:info@animalsci-tm.ro
mailto:secretariatfbira@usab-tm.ro

