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În atenţia studenţilor din anii I, II şi III,  

învăţământ fără taxă  

 

 În conformitate cu Legea nr. 224 din 11.07.2005 pentru modificarea art. 5 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 (alin. 3) şi  adresa MEdC nr. 

48989/25.11.2005, „locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile în 

măsura în care studenţii care le ocupă, cu excepţia cazurilor sociale, nu 

îndeplinesc criteriile şi standardele de performanţă stabilite de senatul 

universitar… ” 

 

 Contractele încheiate la începutul anilor universitari 2019/2020, 20120/2021 şi 

2021/2022, la Cap. I, art.1, prevăd că „Locurile finanţate de la bugetul de stat se 

ocupă anual, în baza clasificării studenţilor în raport cu gradul de îndeplinire a 

criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite de senatul universitar – 

media ponderată la finele anului universitar anterior. Studenţii care au pierdut 

locurile finanţate de la bugetul de stat,  pot continua studiile în regim cu taxă” 
 

 Sunt considerate cazuri sociale următoarele categorii de studenţi: 

• Studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial; 

• Studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic 

decât venitul minim pe economie/membru de familie; 

• Studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – 

în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe 

economie/membru de familie; 

 



Studenţii de la învăţământul fără taxă care se încadrează în categoriile mai sus 

menţionate, trebuie să depună la Secretariatul facultăţii, în perioada 1 – 6 septembrie 2022 

(conform programului), dosarul cu următoarele acte, după caz:  

 

1. Adeverinţă din care să rezulte venitul net al fiecărui părinte pentru lunile mai, iunie şi 

iulie 2022; 

2. Cupoane de pensie pentru lunile mai, iunie, iulie 2022; 

3. Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi; 

4. Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi; 

5. Copii după certificate de naştere pentru fraţi/surori elevi şi/sau studenţi; 

6. Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari în care se va menţiona cuantumul 

lunar al bursei (unde e cazul); 

7. Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament  

familial; 

8. Pentru studenţii asistaţi ai Caselor de Copii: adeverinţe de la Casa de Copii;  

9. Copii după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi; 

10. Declaraţie legalizată la Notariat pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează 

venituri; 

11. Declaraţie pe propria răspundere, legalizată la Notariat, din partea fraţilor/surorilor 

elevi şi/sau studenţi care au depăşit vârsta de 18 ani (inclusiv a studentului solicitant) 

că nu sunt căsătoriţi, că nu sunt angajaţi şi că nu  desfăşoară activităţi aducătoare de 

venituri (unde este cazul). 

 

IMPORTANT 
 

• Venitul net mediu pe membru de  familie pe lunile mai, iunie şi iulie 2022 

trebuie să fie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie                   

(la 1 ianuarie 2022 - 1524 lei lunar). 
 

 

• Toate actele eliberate vor avea scris clar numele persoanelor care semnează. 

 
 

LISTELE FINALE CU  STUDENŢII ÎNMATRICULAŢI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL  

FĂRĂ TAXĂ ŞI CU TAXĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 (ANII II, III ŞI IV - 

LICENŢĂ, ANUL II - MASTERAT)  SE VOR AFIŞA  DUPĂ DATA DE 20 

SEPTEMBRIE 2022. 


